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Amendamentul 1
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere articolul 3 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, care afirmă interzicerea 
transformării corpului uman și a părților 
sale ca atare într-o sursă de câștig 
financiar,

Or. en

Amendamentul 2
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, care 
interzice transformarea corpului uman și 
a părților sale ca atare într-o sursă de 
câștig financiar,

Or. en

Amendamentul 3
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Propunere de rezoluție
Referirea 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere articolul 207 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE),

— având în vedere articolele 17 și 207 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE),
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Or. en

Amendamentul 4
Bert-Jan Ruissen

Propunere de rezoluție
Referirea 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere articolul 207 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE),

— având în vedere articolele 17 și 207 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE),

Or. en

Amendamentul 5
Bert-Jan Ruissen

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere protecția 
internațională a libertății de religie sau de 
convingere consfințită la articolul 18 din 
Declarația universală a drepturilor 
omului, articolul 18 din Pactul 
internațional cu privire la drepturile civile 
și politice, Declarația ONU din 1981 
privind eliminarea tuturor formelor de 
intoleranță și de discriminare bazate pe 
religie sau convingere, articolul 9 din 
Convenția europeană a drepturilor 
omului și articolul 10 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene,

Or. en

Amendamentul 6
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret
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Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Orientările UE 
pentru promovarea și protejarea 
respectării tuturor drepturilor omului în 
cazul persoanelor lesbiene, homosexuale, 
bisexuale, transgen și intersexuale 
(LGBTI) din 24 iunie 2013,

Or. en

Amendamentul 7
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, 
Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho 
Sánchez Amor, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Orientările UE 
pentru promovarea și protejarea 
respectării tuturor drepturilor omului în 
cazul persoanelor lesbiene, homosexuale, 
bisexuale, transgen și intersexuale 
(LGBTI) din 24 iunie 2013,

Or. en

Amendamentul 8
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Orientările UE 
pentru promovarea și protejarea 
respectării tuturor drepturilor omului în 
cazul persoanelor lesbiene, homosexuale, 
bisexuale, transgen și intersexuale 
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(LGBTI) din 24 iunie 2013,

Or. en

Amendamentul 9
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Orientările UE 
pentru promovarea și protejarea 
respectării tuturor drepturilor omului în 
cazul persoanelor lesbiene, homosexuale, 
bisexuale, transgen și intersexuale 
(LGBTI) din 24 iunie 2013,

Or. en

Amendamentul 10
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Propunere de rezoluție
Referirea 8 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere orientările UE 
privind pedeapsa cu moartea, tortura, 
libertatea de exprimare și apărătorii 
drepturilor omului,

Or. en

Amendamentul 11
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Orientările UE 
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privind apărătorii drepturilor omului,

Or. en

Amendamentul 12
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Propunere de rezoluție
Referirea 8 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Orientările UE 
privind pedeapsa cu moartea, adoptate de 
Consiliu în 2013,

Or. en

Amendamentul 13
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Orientările UE 
privind pedeapsa cu moartea, adoptate de 
Consiliu în 2013,

Or. en

Amendamentul 14
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Referirea 8 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Orientările UE 
privind politica UE față de țările terțe în 
ceea ce privește tortura și alte tratamente 
sau pedepse crude, inumane sau 
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degradante, adoptate la 16 septembrie 
2019,

Or. en

Amendamentul 15
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Referirea 8 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere orientările UE în 
domeniul drepturilor omului privind apa 
potabilă sigură și salubritatea, adoptate la 
17 iunie 2019,

Or. en

Amendamentul 16
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propunere de rezoluție
Referirea 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Convenția 
Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și 
a violenței domestice (denumită în 
continuare „Convenția de la Istanbul”), din 
11 mai 2011,

— având în vedere Convenția 
Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și 
a violenței domestice (denumită în 
continuare „Convenția de la Istanbul”), din 
11 mai 2011, ținând, totuși, seama de 
faptul că nu toate statele membre au 
ratificat textul,

Or. en

Amendamentul 17
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Referirea 11 a (nouă)



AM\1191183RO.docx 9/121 PE642.943v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Convenția 
Consiliului Europei privind lupta 
împotriva traficului de ființe umane 
(CETS nr. 197) și Convenția pentru 
protecția copiilor împotriva exploatării 
sexuale și a abuzurilor sexuale (CETS nr. 
201),

Or. en

Amendamentul 18
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propunere de rezoluție
Referirea 11 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Convenția-cadru a 
Consiliului Europei pentru protecția 
minorităților naționale și Carta 
europeană a limbilor regionale sau 
minoritare,

Or. en

Amendamentul 19
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propunere de rezoluție
Referirea 11 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Convenția 
Consiliului Europei privind drepturile 
omului și biomedicina, cunoscută sub 
denumirea de Convenția de la Oviedo și 
care a intrat în vigoare la 1 decembrie 
1999, care interzice utilizarea corpului 
uman pentru câștiguri financiare,

Or. en
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Amendamentul 20
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Referirea 11 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere articolul 21 din 
Convenția Consiliului Europei privind 
drepturile omului și biomedicina, 
cunoscută sub denumirea de Convenția de 
la Oviedo, care a intrat în vigoare la 1 
decembrie 1999, și care interzice 
utilizarea corpului uman pentru câștiguri 
financiare,

Or. en

Amendamentul 21
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Referirea 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Convenția ONU 
din 20 noiembrie 1989 cu privire la 
drepturile copilului,

— având în vedere Convenția ONU 
privind drepturile copilului din 20 
noiembrie 1989, în special articolul 7 
alineatul (1),

Or. en

Amendamentul 22
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Referirea 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Convenția ONU 
din 20 noiembrie 1989 cu privire la 
drepturile copilului,

— având în vedere Convenția ONU 
privind drepturile copilului din 20 
noiembrie 1989 și cele două protocoale 
opționale la aceasta,
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Or. en

Amendamentul 23
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Declarația ONU 
cu privire la drepturile persoanelor 
aparținând minorităților naționale sau 
etnice, religioase și lingvistice și 
Declarația ONU privind drepturile 
popoarelor indigene,

Or. en

Amendamentul 24
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Declarația 
Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile popoarelor indigene și 
documentul final din 25 septembrie 2014 
al reuniunii plenare la nivel înalt a 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, cunoscută drept 
Conferința mondială privind popoarele 
indigene,

Or. en

Amendamentul 25
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Referirea 13 b (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere raportul prezentat 
Consiliului ONU pentru Drepturile 
Omului la 8 august 20171a de raportorul 
special al ONU pentru drepturile 
populațiilor indigene,
__________________
1a https://undocs.org/A/HRC/36/46/Add.2

Or. en

Amendamentul 26
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Declarația ONU 
privind drepturile și responsabilitățile 
indivizilor, grupurilor și organelor 
societății de promovare și protejare a 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale universal recunoscute, 
adoptată la 9 decembrie 1998,

Or. en

Amendamentul 27
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Convenția privind 
eliminarea tuturor formelor de 
discriminare față de femei (CEDAW), 
Platforma de acțiune de la Beijing și 
Programul de acțiune al Conferinței 
Internaționale pentru Populație și 
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Dezvoltare, precum și rezultatele 
conferințelor pentru reexaminarea 
acestora,

Or. en

Amendamentul 28
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Convenția privind 
eliminarea tuturor formelor de 
discriminare față de femei (CEDAW), 
Platforma de acțiune de la Beijing și 
Programul de acțiune al Conferinței 
Internaționale pentru Populație și 
Dezvoltare, precum și rezultatele 
conferințelor pentru reexaminarea 
acestora,

Or. en

Amendamentul 29
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret, Nils Torvalds

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere declarația 
Înaltului Comisar al ONU pentru 
Drepturile Omului din cadrul Comisiei a 
III-a a Adunării Generale a ONU de la 
New York, din 15 octombrie 2019,

Or. en

Amendamentul 30
Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, 
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Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, 
Maria Noichl, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere principiile de la 
Yogyakarta („Principiile și obligațiile 
statelor privind aplicarea dreptului 
internațional în domeniul drepturilor 
omului în legătură cu orientările sexuale, 
identitatea de gen, exprimarea de gen și 
caracteristicile sexuale”), adoptate în 
noiembrie 2006, precum și cele 10 
principii complementare („plus 10”), 
adoptate la 10 noiembrie 2017,

Or. en

Amendamentul 31
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere principiile de la 
Yogyakarta („Principiile și obligațiile 
statelor privind aplicarea dreptului 
internațional în domeniul drepturilor 
omului în legătură cu orientările sexuale, 
identitatea de gen, exprimarea de gen și 
caracteristicile sexuale”), adoptate în 
noiembrie 2006, precum și cele 10 
principii complementare („plus 10”), 
adoptate la 10 noiembrie 2017,

Or. en

Amendamentul 32
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál
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Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere decizia Adunării 
Generale a ONU din 28 mai 2019, prin 
care s-a desemnat 22 august ca Ziua 
internațională a ONU de comemorare a 
victimelor actelor de violență bazate pe 
religie sau credință,

Or. en

Amendamentul 33
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Referirea 14 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere convențiile 
pertinente ale OIM,

Or. en

Amendamentul 34
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Propunere de rezoluție
Referirea 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Pactul mondial 
pentru asigurarea unei migrații legale, 
desfășurate în condiții de siguranță și de 
ordine, adoptat de către Adunarea 
Generală a ONU la 10 și 11 decembrie 
2018,

eliminat

Or. en
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Amendamentul 35
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Referirea 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Pactul mondial 
pentru asigurarea unei migrații legale, 
desfășurate în condiții de siguranță și de 
ordine, adoptat de către Adunarea 
Generală a ONU la 10 și 11 decembrie 
2018,

eliminat

Or. en

Amendamentul 36
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propunere de rezoluție
Referirea 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Pactul mondial 
pentru asigurarea unei migrații legale, 
desfășurate în condiții de siguranță și de 
ordine, adoptat de către Adunarea Generală 
a ONU la 10 și 11 decembrie 2018,

— având în vedere Pactul mondial 
pentru asigurarea unei migrații legale, 
desfășurate în condiții de siguranță și de 
ordine, adoptat de majoritatea Adunării 
Generale a ONU la 10 și 11 decembrie 
2018, dar ținând seama, de asemenea, de 
faptul că nu toate statele membre au 
acceptat textul în cadrul Adunării 
Generale,

Or. en

Amendamentul 37
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Referirea 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Pactul mondial eliminat
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privind refugiații, susținut de către 
Adunarea Generală a ONU la 17 
decembrie 2018,

Or. en

Amendamentul 38
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Propunere de rezoluție
Referirea 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Pactul mondial 
privind refugiații, susținut de către 
Adunarea Generală a ONU la 17 
decembrie 2018,

eliminat

Or. en

Amendamentul 39
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propunere de rezoluție
Referirea 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Pactul mondial 
privind refugiații, susținut de către 
Adunarea Generală a ONU la 17 
decembrie 2018,

— având în vedere Pactul mondial 
privind refugiații, proclamat de majoritatea 
Adunării Generale a ONU la 17 decembrie 
2018, dar ținând seama, de asemenea, de 
faptul că nu toate statele membre au 
acceptat textul în cadrul Adunării 
Generale,

Or. en

Amendamentul 40
Isabel Santos, Andrea Cozzolino
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Propunere de rezoluție
Referirea 20 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere comunicarea din 
2016 a Comitetului Economic și Social 
European intitulată „Vieți demne: de la 
dependența de ajutor la autonomie” și 
concluziile ulterioare ale Consiliului din 
2016 privind abordarea UE în ceea ce 
privește strămutarea forțată și 
dezvoltarea;

Or. en

Amendamentul 41
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Propunere de rezoluție
Referirea 20 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere concluziile 
Consiliului privind democrația, adoptate 
la 14 octombrie 2019,

Or. en

Amendamentul 42
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Referirea 20 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere concluziile 
Consiliului privind democrația, adoptate 
la 14 octombrie 2019,

Or. en
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Amendamentul 43
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propunere de rezoluție
Referirea 22 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Raportul anual al 
UE privind drepturile omului și 
democrația în lume pe 2015, care 
condamnă toate formele de practică 
gestațională a mamelor purtătoare,

Or. en

Amendamentul 44
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Referirea 22 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Raportul anual al 
UE privind drepturile omului și 
democrația în lume pe 2015, care 
condamnă toate formele de practică 
gestațională a mamelor purtătoare,

Or. en

Amendamentul 45
Peter van Dalen

Propunere de rezoluție
Referirea 22 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rapoartele 
trimisului special al UE pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere (Jan Figel),

Or. nl
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Amendamentul 46
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki

Propunere de rezoluție
Referirea 23 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 23 
noiembrie 2016 referitoare la 
comunicarea strategică a UE pentru a 
contracara propaganda părților terțe 
împotriva sa (2016/2030(INI)) și 
recomandarea sa din 13 martie 2019 
adresată Consiliului și Vicepreședintelui 
Comisiei/Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica 
de securitate privind evaluarea acțiunilor 
întreprinse de SEAE la doi ani după 
raportul PE privind comunicarea 
strategică a UE pentru a contracara 
propaganda părților terțe împotriva sa 
(2018/2115(INI)),

Or. en

Amendamentul 47
Bert-Jan Ruissen

Propunere de rezoluție
Referirea 23 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 15 
ianuarie 2019 referitoare la Orientările 
UE și mandatul trimisului special al UE 
pentru promovarea libertății religioase 
sau de convingere în afara UE,

Or. en

Amendamentul 48
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Propunere de rezoluție
Referirea 23 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 15 
ianuarie 2019 referitoare la Orientările 
UE și mandatul trimisului special al UE 
pentru promovarea libertății religioase 
sau de convingere în afara UE,

Or. en

Amendamentul 49
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Propunere de rezoluție
Referirea 23 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 15 
ianuarie 2019 referitoare la Orientările 
UE și mandatul trimisului special al UE 
pentru promovarea libertății religioase 
sau de convingere în afara UE,

Or. en

Amendamentul 50
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Referirea 23 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 
iulie 2018 referitoare la încălcarea 
drepturilor popoarelor indigene în lume, 
inclusiv acapararea de terenuri 
(2017/2206(INI)),

Or. en
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Amendamentul 51
Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, 
Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, 
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster

Propunere de rezoluție
Referirea 23 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 14 
februarie 2018 referitoare la viitorul 
Listei de acțiuni LGBTI (2019-2024) 
(2019/2573(RSP)),

Or. en

Amendamentul 52
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Referirea 23 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 14 
februarie 2018 referitoare la viitorul 
Listei de acțiuni LGBTI (2019-2024) 
(2019/2573(RSP)),

Or. en

Amendamentul 53
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Referirea 23 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 13 
februarie 2019 referitoare la regresul 
drepturilor femeii și al egalității de gen în 
UE (2018/2684(RSP)),
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Or. en

Amendamentul 54
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Referirea 24 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere toate rezoluțiile 
sale privind încălcarea drepturilor 
omului, a democrației și a statului de 
drept (cunoscute sub numele de rezoluții 
de urgență, depuse în conformitate cu 
articolul 144, anterior articolul 135 din 
Regulamentul său de procedură), 
adoptate în 2018,

Or. en

Amendamentul 55
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Propunere de rezoluție
Referirea 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Premiul Saharov 
al Parlamentului pentru libertatea de 
gândire, care a fost decernat în 2018 lui 
Oleg Sențov, regizor de film și prizonier 
politic ucrainean deținut în Rusia,

eliminat

Or. en

Amendamentul 56
Peter van Dalen

Propunere de rezoluție
Referirea 25 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere publicarea 
Raportului anual pe 2017 al intergrupului 
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parlamentar pentru libertatea religioasă 
sau de convingeri și toleranța religioasă 
(FoRB),

Or. nl

Amendamentul 57
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Considerentul A a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât respectarea și 
promovarea, indivizibilitatea și protejarea 
universalității drepturilor omului, precum 
și promovarea principiilor și valorilor 
democratice, inclusiv statul de drept, 
respectul pentru demnitatea umană și 
principiul egalității și solidarității sunt 
pietrele de temelie ale acquis-ului etic și 
juridic al UE și ale politicii sale externe și 
de securitate comune (PESC), precum și 
ale acțiunii sale externe în integralitatea 
ei; întrucât UE ar trebui să depună în 
continuare eforturi pentru a fi principalul 
actor în promovarea universală și în 
protecția drepturilor omului, inclusiv la 
nivelul cooperării multilaterale, în special 
prin intermediul unui rol activ și 
constructiv în cadrul diverselor organisme 
ale ONU și în conformitate cu Carta 
Națiunilor Unite, Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene și 
dreptul internațional, precum și cu 
obligațiile în materie de drepturi ale 
omului și cu angajamentele asumate în 
cadrul Agendei 2030 pentru dezvoltare 
durabilă și al Obiectivelor de dezvoltare 
durabilă;

Or. en

Amendamentul 58
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât DUDO, ca set de valori, 
principii și norme universale care ghidează 
statele membre ale ONU, plasează 
protecția drepturilor omului în centrul 
bunei guvernanțe; întrucât, în spiritul 
DUDO și al articolului 21 din TUE, UE se 
află în prima linie a urmăririi politicilor 
bazate pe drepturile omului și se implică în 
mod continuu în abordarea încălcărilor 
drepturilor omului;

B. întrucât DUDO, ca set de valori, 
principii și norme universale care ghidează 
statele membre ale ONU, plasează 
respectarea, protejarea și aplicarea 
drepturilor omului în centrul bunei 
guvernări; întrucât, în spiritul DUDO și al 
articolului 21 din TUE, UE își reafirmă în 
mod constant ambiția de a fi în prima linie 
a înfăptuirii politicilor bazate pe drepturile 
omului și se implică în mod continuu în 
combaterea încălcărilor drepturilor omului; 
întrucât acest angajament ambițios și 
această retorică obligă UE să dea dovadă 
de coerență și să constituie un exemplu; 
întrucât, în practică, UE este denunțată în 
mod regulat de către comunitatea 
drepturilor omului pentru poziția sa 
lipsită de coerență față de situații 
comparabile de la nivel mondial în 
materie de drepturi ale omului și pentru 
plasarea intereselor legate de securitate, 
migrație sau comerț mai presus de 
angajamentul său asumat de a respecta 
drepturile universale ale omului;

Or. en

Amendamentul 59
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul B a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât, în 2018, un număr mare 
de apărători ai drepturilor omului, 
inclusiv activiști din domeniul protecției 
mediului, precum și actori ai societății 
civile, au fost vizați atât de actori privați, 
cât și de actori statali, iar spațiul lor civic 
pentru acțiune se reduce în mod constant, 
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ceea ce îi împiedică să desfășoare acțiuni 
semnificative, făcând în același timp 
obiectul atacurilor, amenințărilor și 
persecuțiilor, iar în cazuri extreme, chiar 
asasinatelor;

Or. en

Amendamentul 60
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Considerentul B a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât, pe parcursul celei de-a 
20-a aniversări a Declarației Organizației 
Națiunilor Unite privind apărătorii 
drepturilor omului, UE recunoaște rolul 
esențial pe care apărătorii drepturilor 
omului îl joacă în întărirea societăților 
democratice și a statului de drept în 
întreaga lume; întrucât protecția 
drepturilor omului în cazul celor mai 
vulnerabile grupuri, cum ar fi minoritățile 
etnice, lingvistice și religioase, persoanele 
cu handicap, comunitatea LGBTI, 
femeile, copiii, solicitanții de azil și 
migranții, merită o atenție deosebită;

Or. en

Amendamentul 61
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Considerentul B a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât politicile UE asigură 
protecția drepturilor omului în cazul celor 
mai vulnerabile grupuri, cum ar fi 
minoritățile etnice, lingvistice și 
religioase, persoanele cu handicap, 
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comunitatea LGBTI, femeile, copiii, 
solicitanții de azil și migranții;

Or. en

Amendamentul 62
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Considerentul B b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât forțele militare și de 
securitate private au fost implicate într-o 
serie de încălcări ale drepturilor omului și 
incidente care au dus la pierderi de vieți 
omenești; întrucât astfel de incidente 
constituie, în unele cazuri, încălcări grave 
ale dreptului internațional umanitar, 
inclusiv crime de război, urmările acestor 
incidente fiind crime, atacuri sau 
amenințări împotriva apărătorilor 
drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 63
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât UE, prin acțiuni continue 
la nivel bilateral și multilateral, a 
contribuit la promovarea drepturilor 
omului în 2018, în special prin 
consolidarea dialogului politic cu țările 
terțe și prin stabilirea de noi acorduri 
internaționale, printre altele, 
parteneriatele comerciale și economice;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 64
Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât UE, prin acțiuni continue 
la nivel bilateral și multilateral, a 
contribuit la promovarea drepturilor 
omului în 2018, în special prin 
consolidarea dialogului politic cu țările 
terțe și prin stabilirea de noi acorduri 
internaționale, printre altele, parteneriatele 
comerciale și economice;

C. întrucât UE a continuat să sprijine 
cu fermitate promovarea și apărarea 
drepturilor omului ca nucleu al 
multilateralismului, în special prin 
consolidarea dialogului politic cu țările 
terțe și prin stabilirea de noi acorduri 
internaționale, printre altele, parteneriatele 
comerciale și economice;

Or. ro

Amendamentul 65
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât UE, prin acțiuni continue la 
nivel bilateral și multilateral, a contribuit la 
promovarea drepturilor omului în 2018, în 
special prin consolidarea dialogului politic 
cu țările terțe și prin stabilirea de noi 
acorduri internaționale, printre altele, 
parteneriatele comerciale și economice;

C. întrucât UE, prin acțiuni continue la 
nivel bilateral și multilateral, a contribuit la 
promovarea drepturilor omului în 2018, în 
special prin consolidarea dialogului politic 
cu țările care urmăresc integrarea 
europeană și cu țările terțe și prin 
încheierea de noi acorduri internaționale, 
printre altele, parteneriate comerciale și 
economice;

Or. en

Amendamentul 66
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Considerentul C
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât UE, prin acțiuni continue la 
nivel bilateral și multilateral, a contribuit la 
promovarea drepturilor omului în 2018, în 
special prin consolidarea dialogului politic 
cu țările terțe și prin stabilirea de noi 
acorduri internaționale, printre altele, 
parteneriatele comerciale și economice;

C. întrucât UE, prin acțiuni continue la 
nivel bilateral și multilateral, a contribuit la 
promovarea drepturilor omului în 2018, în 
special prin consolidarea dialogului politic 
cu țările terțe și cu alte instituții regionale, 
cum ar fi Uniunea Africană;

Or. en

Amendamentul 67
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât UE, prin acțiuni continue la 
nivel bilateral și multilateral, a contribuit la 
promovarea drepturilor omului în 2018, în 
special prin consolidarea dialogului politic 
cu țările terțe și prin stabilirea de noi 
acorduri internaționale, printre altele, 
parteneriatele comerciale și economice;

C. întrucât UE, prin acțiuni continue la 
nivel bilateral și multilateral, a contribuit la 
promovarea drepturilor omului în 2018, în 
special prin consolidarea dialogului politic 
cu țările terțe;

Or. en

Amendamentul 68
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Considerentul C a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât anumite reforme 
economice așa-zise „structurale” și, în 
special, reducerile bugetare aferente, 
realizate la cererea instituțiilor 
internaționale, au un impact negativ 
asupra drepturilor omului, în special 
asupra drepturilor economice și sociale și 



PE642.943v01-00 30/121 AM\1191183RO.docx

RO

asupra condițiilor de viață ale populației; 
întrucât reformele respective pot duce la 
creșterea șomajului, a sărăciei, a 
inegalităților și a muncii precare, la 
scăderea calității serviciilor publice 
fundamentale și la limitarea accesului la 
acestea; întrucât, în lipsa unui sistem 
adecvat de protecție socială, există riscul 
ca aceste măsuri să implice o încălcare a 
obligațiilor guvernelor în ceea ce privește 
drepturile omului, precum și a 
angajamentelor adoptate în cadrul 
Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă 
și al obiectivelor de dezvoltare durabilă;

Or. en

Amendamentul 69
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Considerentul C b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât reuniunea mondială la 
nivel înalt a apărătorilor drepturilor 
omului pe 2018, care a avut loc la Paris, 
la cea de a 20-a aniversare a Declarației 
ONU cu privire la apărătorii drepturilor 
omului, a prezentat un plan de acțiune cu 
priorități pentru state, întreprinderi, 
instituții financiare, donatori și 
organizații interguvernamentale, în ceea 
ce privește asigurarea unui mediu sigur și 
propice apărării drepturilor omului, 
precum și o protecție mai puternică și mai 
eficace a apărătorilor drepturilor omului 
aflați în pericol, a comunităților, 
organizațiilor și mișcărilor acestora;

Or. en

Amendamentul 70
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Propunere de rezoluție
Considerentul C a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât în actualul deceniu are 
loc o ofensivă vizibilă și organizată la 
nivel mondial și european împotriva 
egalității între sexe și a drepturilor 
femeilor, inclusiv în UE, și care se 
manifestă îndeosebi într-o serie de state 
membre, în tandem cu ideologii 
naționaliste și antidemocratice;

Or. en

Amendamentul 71
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Considerentul C b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât această reacție negativă 
împotriva drepturilor femeilor și a 
egalității între sexe constituie un atac 
împotriva unor sectoare-cheie ale 
cadrului instituțional și de politici pentru 
egalitatea între bărbați și femei și 
drepturile femeilor, cum ar fi integrarea 
dimensiunii de gen, protecția socială și a 
muncii, educația, sănătatea și drepturile 
sexuale și reproductive, prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și 
a violenței de gen (inclusiv discursurile de 
incitare la ură și hărțuirea online), 
drepturile persoanelor LGBTI+, prezența 
femeilor în funcții decizionale la nivel 
politic, precum și spațiile de lucru și 
finanțarea adecvată a organizațiilor și 
mișcărilor femeilor și a altor organizații și 
mișcări care militează pentru drepturile 
omului;

Or. en
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Amendamentul 72
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât o mai mare coerență între 
politicile interne și externe ale UE, dar și 
între politicile externe ale UE, reprezintă o 
condiție indispensabilă pentru succesul și 
eficiența politicii UE în domeniul 
drepturilor omului; întrucât o mai bună 
coerență ar trebui să permită UE să 
reacționeze mai rapid în etapele timpurii 
ale încălcărilor drepturilor omului;

D. întrucât o mai mare coerență între 
politicile interne și externe ale UE, dar și 
între politicile externe ale UE, reprezintă o 
condiție indispensabilă pentru succesul și 
eficiența politicii UE în domeniul 
drepturilor omului; întrucât politicile de 
sprijinire a drepturilor omului și a 
democrației ar trebui integrate în toate 
celelalte politici ale UE cu o dimensiune 
externă, cum ar fi dezvoltarea, migrația, 
securitatea, lupta împotriva terorismului, 
drepturile femeilor și egalitatea între sexe, 
extinderea și comerțul, în special prin 
aplicarea condiționalității în domeniul 
drepturilor omului; întrucât o mai bună 
coerență ar trebui să permită UE să 
reacționeze mai rapid în etapele timpurii 
ale încălcărilor drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 73
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât o mai mare coerență între 
politicile interne și externe ale UE, dar și 
între politicile externe ale UE, reprezintă o 
condiție indispensabilă pentru succesul și 
eficiența politicii UE în domeniul 
drepturilor omului; întrucât o mai bună 
coerență ar trebui să permită UE să 
reacționeze mai rapid în etapele timpurii 
ale încălcărilor drepturilor omului;

D. întrucât o mai mare coerență între 
politicile interne și externe ale UE, dar și 
între politicile externe ale UE, reprezintă o 
condiție indispensabilă pentru succesul și 
eficiența politicii UE în domeniul 
drepturilor omului; întrucât o mai bună 
coerență ar trebui să permită UE să fie un 
actor mai credibil în domeniul drepturilor 
omului la nivel mondial și să reacționeze 
mai rapid în etapele timpurii ale 
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încălcărilor drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 74
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Considerentul D a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente se 
întemeiază pe drepturile fundamentale ale 
omului și sunt elemente esențiale ale 
demnității umane, întrucât, în plus, 
acestea nu au fost încă garantate în toată 
lumea, inclusiv în părți din UE;

Or. en

Amendamentul 75
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Propunere de rezoluție
Considerentul D a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât violența împotriva 
femeilor și fetelor este una dintre cele mai 
răspândite încălcări ale drepturilor 
omului din lume, afectând toate nivelurile 
societății, indiferent de vârstă, educație, 
venit, poziție socială sau țară de origine 
sau reședință, și reprezintă un obstacol 
major în calea atingerii egalității între 
sexe;

Or. en

Amendamentul 76
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor



PE642.943v01-00 34/121 AM\1191183RO.docx

RO

Propunere de rezoluție
Considerentul D b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât o strategie a UE 
cuprinzătoare și obligatorie pentru 
egalitatea între sexe, astfel cum PE a 
solicitat de multă vreme și președinta 
desemnată a Comisiei a promis, trebuie să 
asigure integrarea dimensiunii de gen în 
toate politicile UE, inclusiv integrarea 
egalității între sexe în politica comercială 
a UE și în politica privind relațiile externe 
și să întărească impactul viitorului Plan 
de acțiune pentru egalitatea de gen III;

Or. en

Amendamentul 77
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât tranziția democratică și 
stabilirea sau consolidarea statului de drept 
în multe țări sunt procese lungi și dificile, 
pentru care sprijinul extern pe o perioadă 
prelungită de timp, inclusiv din partea UE, 
este esențial pentru succesul acestora,

E. întrucât tranziția democratică, 
integrarea europeană și stabilirea sau 
consolidarea statului de drept în multe țări 
sunt procese lungi și dificile, pentru care 
sprijinul extern pe o perioadă prelungită de 
timp, inclusiv din partea UE, este esențial 
pentru succesul acestora,

Or. en

Amendamentul 78
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Considerentul E a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât promovarea păcii și a 
securității la nivel internațional face parte 
din rațiunea de a fi a UE, recunoscută 
prin primirea Premiului Nobel pentru 
Pace în 2012, și ocupă un loc central în 
Tratatul de la Lisabona;

Or. en

Amendamentul 79
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Considerentul E b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât UE s-a angajat să 
acționeze pe scena internațională în 
numele principiilor care au inspirat 
crearea sa, cum ar fi democrația, statul de 
drept și respectarea drepturilor omului, și 
să promoveze principiile Cartei ONU și 
ale dreptului internațional;

Or. en

Amendamentul 80
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Considerentul E a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât situațiile de urgență legate 
de mediu, inclusiv încălzirea globală și 
defrișarea pădurilor tropicale milenare 
sunt rezultatul direct al opțiunilor făcute 
în mod deliberat în politicile elaborate de 
oameni și constituie o încălcare a 
drepturilor omului nu numai pentru 
persoanele direct afectate de pierderea 
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locuințelor și a habitatelor, ci și pentru 
umanitate în ansamblu, și subliniază 
importanța recunoașterii faptului că 
fiecare persoană de pe planetă are, de 
asemenea, dreptul de a respira aer curat 
și dreptul la mediu;

Or. en

Amendamentul 81
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Considerentul E a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât situațiile de urgență legate 
de mediu, inclusiv încălzirea globală și 
defrișarea pădurilor tropicale milenare 
sunt rezultatul direct al opțiunilor făcute 
în mod deliberat în politicile elaborate de 
oameni și constituie o încălcare a 
drepturilor omului nu numai pentru 
persoanele direct afectate de pierderea 
locuințelor și a habitatelor, ci și pentru 
umanitate în ansamblu, și evidențiază 
importanța recunoașterii legăturii dintre 
protecția drepturilor omului, a sănătății și 
a protecției mediului;

Or. en

Amendamentul 82
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Considerentul E c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ec. întrucât este nevoie urgentă ca 
comunitatea internațională și, în special, 
UE să lupte în mod activ împotriva 
impunității și să își intensifice eforturile 
de monitorizare și reacție la conflictele 
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persistente și emergente din întreaga lume 
care ar putea duce la încălcări ale 
drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 83
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Considerentul E d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ed. întrucât multe dintre popoarele 
indigene continuă să fie victime ale unor 
crime, execuții extrajudiciare, mutilări, 
acte de tortură, violuri, detenții arbitrare, 
agresiuni fizice, acte de hărțuire și 
intimidare pentru că și-au apărat dreptul 
la teritoriile lor ancestrale și la resursele 
naturale aferente, inclusiv accesul la apă 
și la alimente, precum și la siturile 
spirituale și la cimitirele lor sacre;

Or. en

Amendamentul 84
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Considerentul E b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât protecția drepturilor 
omului ale persoanelor aflate în situațiile 
cele mai vulnerabile, cum ar fi 
minoritățile etnice, lingvistice și 
religioase, persoanele cu handicap, 
comunitatea LGBTI, femeile, copiii, 
solicitanții de azil și migranții, merită o 
atenție deosebită;

Or. en
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Amendamentul 85
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Considerentul E a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât protecția drepturilor 
omului ale grupurilor aflate în situațiile 
cele mai vulnerabile, cum ar fi 
minoritățile etnice, lingvistice și 
religioase, persoanele cu handicap, 
comunitatea LGBTI, femeile, copiii, 
solicitanții de azil și migranții, merită o 
atenție deosebită;

Or. en

Amendamentul 86
Nacho Sánchez Amor

Propunere de rezoluție
Considerentul E a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât, în conformitate cu cel 
mai recent raport anual al UE privind 
drepturile omului, SEAE a actualizat pe 
deplin 125 de strategii de țară privind 
drepturile omului și democrația; întrucât 
aceste strategii și rapoartele lor de 
implementare anuale - „constituie un 
instrument esențial pentru asigurarea 
coerenței politicilor”, „pentru 
identificarea priorităților strategice cheie” 
și „pentru definirea obiectivelor pe termen 
lung și pe termen scurt”, stabilind 
„acțiuni concrete de promovare a 
drepturilor omului”; întrucât aceste 
strategii de țară și rapoartele lor de 
implementare anuale continuă să fie 
complet inaccesibile pentru Parlament;

Or. en



AM\1191183RO.docx 39/121 PE642.943v01-00

RO

<Amend>Amendamentul 87
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Propunere de rezoluție
Considerentul E a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât, potrivit raportului recent 
comandat de guvernul Regatului Unit, 
creștinii reprezintă grupul religios cel mai 
persecutat din lume, reprezentând 80 % 
din persoanele religioase persecutate în 
lume; întrucât această persecuție ia forme 
foarte diverse, de la discriminarea de 
rutină în domeniul educației, al ocupării 
forței de muncă și al vieții sociale, trecând 
prin limitarea tuturor formelor de 
exprimare, până la atacuri fizice 
îndreptate împotriva comunităților 
creștine, care se apropie de definiția 
internațională a genocidului, în 
conformitate cu cea adoptată de ONU;

Or. en

Amendamentul 88
Isabel Wiseler-Lima

Propunere de rezoluție
Considerentul E a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât tranziția democratică și 
instituirea sau consolidarea statului de 
drept sunt încorporate în politicile UE în 
contextul extinderii și al vecinătății;

Or. en

Amendamentul 89
Janina Ochojska
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Propunere de rezoluție
Considerentul E a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât dreptul la apă și la 
salubritate este unul dintre drepturile 
fundamentale ale omului, iar asigurarea 
accesului la acestea este esențială pentru 
prevenirea tensiunilor în anumite regiuni;

Or. pl

Amendamentul 90
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Considerentul E a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât ocuparea ilegală a unui 
teritoriu sau a unei părți a acestuia 
reprezintă o încălcare constantă a 
dreptului internațional, care atrage după 
sine responsabilitatea puterii de ocupație 
în raport cu populația civilă în temeiul 
dreptului umanitar internațional,

Or. en

Amendamentul 91
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la atacurile la adresa democrației și 
a statului de drept la nivel mondial în 2018, 
care reflectă creșterea autoritarismului ca 
proiect politic, ce presupune 
nerespectarea drepturilor omului, 

1. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la atacurile la adresa democrației și 
a statului de drept la nivel mondial în 2018, 
în special în țările ale căror sisteme 
sociale și juridice se bazează pe legislația 
islamică; este de părere că țările în care 
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reprimarea opoziției, justiția politizată și 
alegerile prestabilite; este de părere că 
țările în care apar regimuri autoritare devin 
mai vulnerabile în fața instabilității, a 
conflictelor, a corupției și a extremismului 
violent; salută faptul că, în același timp, o 
serie de țări au lansat procese de pace și 
democratizare, au pus în aplicare reforme 
constituționale și judiciare și au implicat 
societatea civilă în dezbateri deschise și 
publice cu obiectivul de a promova 
libertățile fundamentale și drepturile 
omului, inclusiv abolirea pedepsei cu 
moartea;

apar regimuri autoritare devin mai 
vulnerabile în fața instabilității, a 
conflictelor, a corupției și a extremismului 
violent; salută faptul că, în același timp, o 
serie de țări au lansat procese de pace și 
democratizare, au pus în aplicare reforme 
constituționale și judiciare și au implicat 
societatea civilă în dezbateri deschise și 
publice cu obiectivul de a promova 
libertățile fundamentale și drepturile 
omului;

Or. en

Amendamentul 92
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la atacurile la adresa democrației și 
a statului de drept la nivel mondial în 2018, 
care reflectă creșterea autoritarismului ca 
proiect politic, ce presupune nerespectarea 
drepturilor omului, reprimarea opoziției, 
justiția politizată și alegerile prestabilite; 
este de părere că țările în care apar 
regimuri autoritare devin mai vulnerabile 
în fața instabilității, a conflictelor, a 
corupției și a extremismului violent; salută 
faptul că, în același timp, o serie de țări au 
lansat procese de pace și democratizare, au 
pus în aplicare reforme constituționale și 
judiciare și au implicat societatea civilă în 
dezbateri deschise și publice cu obiectivul 
de a promova libertățile fundamentale și 
drepturile omului, inclusiv abolirea 
pedepsei cu moartea;

1. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la escaladarea atacurilor la adresa 
democrației și a statului de drept la nivel 
mondial în 2018 din partea unor regimuri 
totalitare, dictaturi și tiranii consolidate, 
ce presupune nerespectarea drepturilor 
omului, reprimarea opoziției, justiția 
politizată și alegerile prestabilite; este de 
părere că cetățenii acestor țări devin mai 
vulnerabili în fața instabilității, a 
conflictelor și riscă să devină victime ale 
corupției și violenței; salută faptul că, în 
același timp, o serie de țări au lansat 
procese de pace și democratizare, au pus în 
aplicare reforme constituționale și judiciare 
și au implicat societatea civilă în dezbateri 
deschise și publice cu obiectivul de a 
promova libertățile fundamentale și 
drepturile omului, inclusiv abolirea 
pedepsei cu moartea;

Or. es
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Amendamentul 93
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la atacurile la adresa democrației și 
a statului de drept la nivel mondial în 2018, 
care reflectă creșterea autoritarismului ca 
proiect politic, ce presupune nerespectarea 
drepturilor omului, reprimarea opoziției, 
justiția politizată și alegerile prestabilite; 
este de părere că țările în care apar 
regimuri autoritare devin mai vulnerabile 
în fața instabilității, a conflictelor, a 
corupției și a extremismului violent; salută 
faptul că, în același timp, o serie de țări au 
lansat procese de pace și democratizare, au 
pus în aplicare reforme constituționale și 
judiciare și au implicat societatea civilă în 
dezbateri deschise și publice cu obiectivul 
de a promova libertățile fundamentale și 
drepturile omului, inclusiv abolirea 
pedepsei cu moartea;

1. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la atacurile la adresa democrației și 
a statului de drept la nivel mondial în 2018, 
care reflectă creșterea autoritarismului ca 
proiect politic, ce presupune nerespectarea 
drepturilor omului, reprimarea opoziției, 
justiția politizată și alegerile prestabilite, 
restrângerea spațiului în care poate opera 
societatea civilă, precum și limitarea 
libertății de întrunire și a libertății de 
exprimare; este de părere că țările în care 
apar regimuri autoritare devin mai 
vulnerabile în fața instabilității, a 
conflictelor, a corupției și a extremismului 
violent; salută faptul că, în același timp, o 
serie de țări au lansat procese de pace și 
democratizare, au pus în aplicare reforme 
constituționale și judiciare și au implicat 
societatea civilă în dezbateri deschise și 
publice cu obiectivul de a promova 
libertățile fundamentale și drepturile 
omului, inclusiv abolirea pedepsei cu 
moartea;

Or. en

Amendamentul 94
Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio 
Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Petras 
Auštrevičius, Dietmar Köster

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la atacurile la adresa democrației și 

1. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la atacurile la adresa democrației și 
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a statului de drept la nivel mondial în 2018, 
care reflectă creșterea autoritarismului ca 
proiect politic, ce presupune nerespectarea 
drepturilor omului, reprimarea opoziției, 
justiția politizată și alegerile prestabilite; 
este de părere că țările în care apar 
regimuri autoritare devin mai vulnerabile 
în fața instabilității, a conflictelor, a 
corupției și a extremismului violent; salută 
faptul că, în același timp, o serie de țări au 
lansat procese de pace și democratizare, au 
pus în aplicare reforme constituționale și 
judiciare și au implicat societatea civilă în 
dezbateri deschise și publice cu obiectivul 
de a promova libertățile fundamentale și 
drepturile omului, inclusiv abolirea 
pedepsei cu moartea;

a statului de drept la nivel mondial în 2018, 
care reflectă creșterea autoritarismului ca 
proiect politic, ce presupune nerespectarea 
drepturilor omului, reprimarea opoziției, 
justiția politizată și alegerile prestabilite, 
restrângerea spațiului în care poate opera 
societatea civilă, precum și limitarea 
libertății de întrunire și a libertății de 
exprimare; este de părere că țările în care 
apar regimuri autoritare devin mai 
vulnerabile în fața instabilității, a 
conflictelor, a corupției și a extremismului 
violent; salută faptul că, în același timp, o 
serie de țări au lansat procese de pace și 
democratizare, au pus în aplicare reforme 
constituționale și judiciare și au implicat 
societatea civilă în dezbateri deschise și 
publice cu obiectivul de a promova 
libertățile fundamentale și drepturile 
omului, inclusiv abolirea pedepsei cu 
moartea;

Or. en

Amendamentul 95
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la atacurile la adresa democrației și 
a statului de drept la nivel mondial în 2018, 
care reflectă creșterea autoritarismului ca 
proiect politic, ce presupune nerespectarea 
drepturilor omului, reprimarea opoziției, 
justiția politizată și alegerile prestabilite; 
este de părere că țările în care apar 
regimuri autoritare devin mai vulnerabile 
în fața instabilității, a conflictelor, a 
corupției și a extremismului violent; salută 
faptul că, în același timp, o serie de țări au 
lansat procese de pace și democratizare, au 
pus în aplicare reforme constituționale și 
judiciare și au implicat societatea civilă în 
dezbateri deschise și publice cu obiectivul 

1. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la atacurile la adresa democrației și 
a statului de drept la nivel mondial în 2018, 
care reflectă creșterea autoritarismului ca 
proiect politic, ce presupune nerespectarea 
drepturilor omului, reprimarea opoziției, 
justiția politizată și alegerile prestabilite; 
este de părere că țările în care apar 
regimuri autoritare devin mai expuse la 
instabilitate, corupție, extremism violent și 
implicare în conflicte militare externe; 
salută faptul că, în același timp, o serie de 
țări au lansat procese de pace și 
democratizare, au pus în aplicare reforme 
constituționale și judiciare și au implicat 
societatea civilă în dezbateri deschise și 
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de a promova libertățile fundamentale și 
drepturile omului, inclusiv abolirea 
pedepsei cu moartea;

publice cu obiectivul de a promova 
libertățile fundamentale și drepturile 
omului, inclusiv abolirea pedepsei cu 
moartea;

Or. en

Amendamentul 96
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la atacurile la adresa democrației și 
a statului de drept la nivel mondial în 2018, 
care reflectă creșterea autoritarismului ca 
proiect politic, ce presupune nerespectarea 
drepturilor omului, reprimarea opoziției, 
justiția politizată și alegerile prestabilite; 
este de părere că țările în care apar 
regimuri autoritare devin mai vulnerabile 
în fața instabilității, a conflictelor, a 
corupției și a extremismului violent; salută 
faptul că, în același timp, o serie de țări au 
lansat procese de pace și democratizare, au 
pus în aplicare reforme constituționale și 
judiciare și au implicat societatea civilă în 
dezbateri deschise și publice cu obiectivul 
de a promova libertățile fundamentale și 
drepturile omului, inclusiv abolirea 
pedepsei cu moartea;

1. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la atacurile la adresa democrației și 
a statului de drept la nivel mondial în 2018, 
care reflectă creșterea autoritarismului ca 
proiect politic, ce presupune nerespectarea 
drepturilor omului, reprimarea opoziției, 
justiția politizată și alegerile prestabilite; 
este de părere că țările în care apar 
regimuri autoritare devin mai vulnerabile 
în fața instabilității, a conflictelor, a 
corupției și a extremismului violent; salută 
faptul că, în același timp, o serie de țări au 
lansat procese de pace și democratizare, au 
pus în aplicare reforme constituționale și 
judiciare și au implicat societatea civilă în 
dezbateri deschise și publice cu obiectivul 
de a promova libertățile fundamentale și 
drepturile omului;

Or. fr

Amendamentul 97
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. își exprimă profunda îngrijorare cu 1. își exprimă profunda îngrijorare cu 
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privire la atacurile la adresa democrației și 
a statului de drept la nivel mondial în 2018, 
care reflectă creșterea autoritarismului ca 
proiect politic, ce presupune nerespectarea 
drepturilor omului, reprimarea opoziției, 
justiția politizată și alegerile prestabilite; 
este de părere că țările în care apar 
regimuri autoritare devin mai vulnerabile 
în fața instabilității, a conflictelor, a 
corupției și a extremismului violent; salută 
faptul că, în același timp, o serie de țări au 
lansat procese de pace și democratizare, au 
pus în aplicare reforme constituționale și 
judiciare și au implicat societatea civilă în 
dezbateri deschise și publice cu obiectivul 
de a promova libertățile fundamentale și 
drepturile omului, inclusiv abolirea 
pedepsei cu moartea;

privire la atacurile la adresa democrației și 
a statului de drept la nivel mondial în 2018, 
care reflectă creșterea autoritarismului ca 
proiect politic, ce presupune nerespectarea 
drepturilor omului, reprimarea opoziției, 
justiția politizată și alegerile prestabilite; 
este de părere că țările în care apar 
regimuri autoritare devin mai vulnerabile 
în fața instabilității, a conflictelor, a 
corupției și a extremismului violent; salută 
faptul că, în același timp, o serie de țări au 
lansat procese de pace și democratizare, au 
pus în aplicare reforme constituționale și 
judiciare și au implicat societatea civilă în 
dezbateri deschise și publice cu obiectivul 
de a promova libertățile fundamentale și 
drepturile omului, inclusiv abolirea 
pedepsei cu moartea; regretă lipsa de 
implicare în ceea ce privește moratoriul 
împotriva pedepsei cu moartea, în special 
în Belarus, Indonezia, Iran, Japonia, 
Pakistan, Arabia Saudită, Singapore, 
Thailanda și SUA;

Or. en

Amendamentul 98
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. își exprimă profunda îngrijorare 
cu privire la faptul că, pe lângă țările în 
care democrația, drepturile omului și 
statul de drept sunt amenințate, mai există 
încă regimuri care neagă însăși existența 
drepturilor universale ale omului 
consacrate în dreptul internațional, unde 
chiar și drepturile cele mai elementare 
sunt conferite sau eliminate în mod 
arbitrar, ca și când ar fi privilegii 
acordate de o autoritate absolută a 
statului, și unde unei părți substanțiale a 
populației, inclusiv și în special femeilor 
sau minorităților, i se refuză în mod 
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sistematic orice statut, iar, cu toate 
acestea, regimurile beneficiază de o 
poziție egală în fraternitatea națiunilor, 
legitimând negarea drepturilor omului în 
ansamblu ca metodă de guvernare;

Or. en

Amendamentul 99
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. își exprimă profunda îngrijorare 
cu privire la faptul că, pe lângă țările în 
care democrația, drepturile omului și 
statul de drept sunt amenințate, mai există 
încă regimuri care neagă însăși existența 
drepturilor universale ale omului 
consacrate în dreptul internațional, unde 
chiar și drepturile cele mai elementare 
sunt conferite sau eliminate în mod 
arbitrar, ca și când ar fi privilegii 
acordate de o autoritate absolută a 
statului, și unde unei părți substanțiale a 
populației, inclusiv și în special femeilor 
sau minorităților, i se refuză în mod 
sistematic orice statut, iar, cu toate 
acestea, regimurile beneficiază de o 
poziție egală în fraternitatea națiunilor, 
legitimând negarea completă a drepturilor 
omului ca metodă de guvernare;

Or. en

Amendamentul 100
Janina Ochojska

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. atrage atenția asupra faptului că, 
la nivel mondial, peste 700 de milioane de 
persoane (10 % din populație3a) trăiesc în 
sărăcie extremă, și că numărul 
persoanelor expuse riscului de sărăcie sau 
de excluziune socială, deși în scădere, este 
încă mare, fiind adesea o cauză a 
migrației în căutare de mijloace de trai, 
alimente și apă; 
__________________
3a Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare. Obiective de dezvoltare 
durabilă. ODD 1: fără sărăcie. 

Or. pl

Amendamentul 101
Hannah Neumann
În numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. susține că toate statele care aderă la 
libertățile fundamentale ca pietre de 
temelie ale democrației trebuie să fie în 
prima linie a răspândirii bunelor practici în 
materie de guvernanță, bazate pe drepturile 
omului și statul de drept în lume, și a 
consolidării instrumentelor juridice 
internaționale de protecție a drepturilor 
omului; subliniază provocările reprezentate 
de utilizarea unor influențe dăunătoare care 
subminează guvernanța democratică și 
valorile inerente drepturilor omului și, prin 
urmare, împiedică eforturile pozitive ale 
statelor democratice;

2. susține că toate statele care aderă la 
libertățile fundamentale ca pietre de 
temelie ale democrației trebuie să fie în 
prima linie a răspândirii practicilor 
democratice în materie de guvernanță, 
bazate pe drepturile omului și statul de 
drept în lume, și a consolidării 
instrumentelor juridice internaționale de 
protecție a drepturilor omului; subliniază 
provocările reprezentate de utilizarea unor 
influențe dăunătoare care subminează 
guvernanța democratică și valorile inerente 
drepturilor omului și, prin urmare, 
împiedică eforturile pozitive ale statelor 
democratice; își exprimă profunda 
îngrijorare cu privire la legăturile dintre 
guvernele autoritare din străinătate și 
partidele și guvernele naționaliste 
populiste și de extremă dreaptă din UE, 
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cum ar fi din Ungaria, care pun în pericol 
valorile fundamentale ale Uniunii, 
consacrate la articolul 2 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE) și 
reflectate în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, 
inclusiv respectarea democrației, a 
egalității, a statului de drept și a 
drepturilor omului; consideră că astfel de 
legături subminează credibilitatea 
eforturilor depuse de Uniunea Europeană 
în vederea promovării valorilor 
fundamentale; invită UE și statele sale 
membre să conducă prin puterea 
exemplului și să respecte cu strictețe 
drepturile universale ale omului, să 
asigure un mediu favorabil pentru 
societatea civilă și să abordeze eventualele 
tendințe negative în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 102
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. susține că toate statele care aderă la 
libertățile fundamentale ca pietre de 
temelie ale democrației trebuie să fie în 
prima linie a răspândirii bunelor practici în 
materie de guvernanță, bazate pe drepturile 
omului și statul de drept în lume, și a 
consolidării instrumentelor juridice 
internaționale de protecție a drepturilor 
omului; subliniază provocările reprezentate 
de utilizarea unor influențe dăunătoare care 
subminează guvernanța democratică și 
valorile inerente drepturilor omului și, prin 
urmare, împiedică eforturile pozitive ale 
statelor democratice;

2. susține că toate statele care aderă la 
libertățile fundamentale recunoscute la 
nivel internațional ca pietre de temelie ale 
democrației trebuie să fie în prima linie a 
răspândirii bunelor practici în materie de 
guvernanță, bazate pe drepturile omului și 
statul de drept în lume, și a consolidării 
instrumentelor juridice internaționale de 
protecție a drepturilor omului; subliniază 
provocările reprezentate de utilizarea unor 
influențe dăunătoare care subminează 
guvernanța democratică și valorile inerente 
drepturilor omului și, prin urmare, 
împiedică eforturile pozitive ale statelor 
democratice;

Or. en
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Amendamentul 103
Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo 
Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras 
Auštrevičius, Tanja Fajon

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. reamintește că nu se poate stabili o 
ierarhie a drepturilor omului; subliniază 
că este necesar să se asigure susținerea și 
respectarea deplină a principiului potrivit 
căruia drepturile omului sunt universale 
și inalienabile, indivizibile, 
interdependente și corelate; subliniază că 
tentativele de utilizare a drepturilor de 
către anumite grupuri pentru a justifica 
marginalizarea altora sunt complet 
inacceptabile;

Or. en

Amendamentul 104
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. reamintește că nu se poate stabili o 
ierarhie a drepturilor omului; subliniază 
că este necesar să se asigure susținerea și 
respectarea deplină a principiului potrivit 
căruia drepturile omului sunt universale 
și inalienabile, indivizibile, 
interdependente și corelate; subliniază că 
tentativele de utilizare a drepturilor de 
către anumite grupuri pentru a justifica 
marginalizarea altora sunt complet 
inacceptabile;

Or. en



PE642.943v01-00 50/121 AM\1191183RO.docx

RO

Amendamentul 105
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. reamintește că nu se poate stabili o 
ierarhie a drepturilor omului; subliniază 
că este necesar să se asigure susținerea și 
respectarea deplină a principiului potrivit 
căruia drepturile omului sunt universale 
și inalienabile, indivizibile, 
interdependente și corelate; subliniază că 
tentativele de utilizare a drepturilor de 
către anumite grupuri pentru a justifica 
marginalizarea altora sunt complet 
inacceptabile;

Or. en

Amendamentul 106
Stelios Kympouropoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. atrage atenția asupra flagelului 
conflictelor armate, care continuă să facă 
victime în rândul civililor și provoacă 
strămutări în masă, statele și actorii 
nestatali renunțând în aparență la 
responsabilitatea lor de a respecta dreptul 
internațional umanitar și dreptul 
internațional al drepturilor omului; 
subliniază că regiunile aflate în situații de 
război sau în situații de conflict se 
confruntă cu încălcări grave ale drepturilor 
omului, cu un caracter excepțional, care au 
ca scop negarea demnității umane, cu 
efecte devastatoare pentru victime și 
degradante pentru autorii infracțiunilor; 
subliniază, cu titlu de exemplu, utilizarea 

3. atrage atenția asupra flagelului 
conflictelor armate și al atacurilor militare 
care vizează epurarea etnică, care 
continuă să facă victime în rândul civililor 
și provoacă strămutări în masă, statele și 
actorii nestatali renunțând în aparență la 
responsabilitatea lor de a respecta dreptul 
internațional umanitar și dreptul 
internațional al drepturilor omului; 
subliniază că regiunile aflate în situații de 
război sau în situații de conflict sunt 
vulnerabile la intervențiile militare din 
străinătate și se confruntă cu încălcări 
grave ale drepturilor omului, cu un caracter 
excepțional, care au ca scop negarea 
demnității umane, cu efecte devastatoare 
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violenței sexuale ca armă de război pentru 
a distruge, a destabiliza și a demoraliza 
persoane, familii, comunități și societăți;

pentru victime și degradante pentru autorii 
infracțiunilor; subliniază, cu titlu de 
exemplu, utilizarea violenței sexuale ca 
armă de război pentru a distruge, a 
destabiliza și a demoraliza persoane, 
familii, comunități și societăți;

Or. en

Amendamentul 107
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. atrage atenția asupra flagelului 
conflictelor armate, care continuă să facă 
victime în rândul civililor și provoacă 
strămutări în masă, statele și actorii 
nestatali renunțând în aparență la 
responsabilitatea lor de a respecta dreptul 
internațional umanitar și dreptul 
internațional al drepturilor omului; 
subliniază că regiunile aflate în situații de 
război sau în situații de conflict se 
confruntă cu încălcări grave ale drepturilor 
omului, cu un caracter excepțional, care au 
ca scop negarea demnității umane, cu 
efecte devastatoare pentru victime și 
degradante pentru autorii infracțiunilor; 
subliniază, cu titlu de exemplu, utilizarea 
violenței sexuale ca armă de război pentru 
a distruge, a destabiliza și a demoraliza 
persoane, familii, comunități și societăți;

3. atrage atenția asupra flagelului 
conflictelor armate, care continuă să facă 
victime în rândul civililor și provoacă 
strămutări în masă, statele și actorii 
nestatali renunțând la responsabilitatea lor 
de a respecta dreptul internațional umanitar 
și dreptul internațional al drepturilor 
omului; subliniază că regiunile aflate în 
situații de război sau în situații de conflict 
se confruntă cu încălcări grave ale 
drepturilor omului, cu un caracter 
excepțional, care au ca scop negarea 
demnității umane, cu efecte devastatoare 
pentru victime; subliniază, cu titlu de 
exemplu, utilizarea violenței sexuale ca 
armă de război pentru a distruge, a 
destabiliza și a demoraliza persoane, 
familii, comunități și societăți;

Or. et

Amendamentul 108
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. atrage atenția asupra flagelului 
conflictelor armate, care continuă să facă 
victime în rândul civililor și provoacă 
strămutări în masă, statele și actorii 
nestatali renunțând în aparență la 
responsabilitatea lor de a respecta dreptul 
internațional umanitar și dreptul 
internațional al drepturilor omului; 
subliniază că regiunile aflate în situații de 
război sau în situații de conflict se 
confruntă cu încălcări grave ale drepturilor 
omului, cu un caracter excepțional, care au 
ca scop negarea demnității umane, cu 
efecte devastatoare pentru victime și 
degradante pentru autorii infracțiunilor; 
subliniază, cu titlu de exemplu, utilizarea 
violenței sexuale ca armă de război pentru 
a distruge, a destabiliza și a demoraliza 
persoane, familii, comunități și societăți;

3. atrage atenția asupra flagelului 
conflictelor armate, care continuă să facă 
victime în rândul civililor și provoacă 
strămutări în masă, statele și actorii 
nestatali renunțând în aparență la 
responsabilitatea lor de a respecta dreptul 
internațional umanitar și dreptul 
internațional al drepturilor omului; 
subliniază că regiunile aflate în situații de 
război sau în situații de conflict se 
confruntă cu încălcări grave ale drepturilor 
omului, cu un caracter excepțional, care au 
ca scop negarea demnității umane, cu 
efecte devastatoare pentru victime și 
degradante pentru autorii infracțiunilor; 
subliniază, cu titlu de exemplu, utilizarea 
torturii și a altor tratamente crude, 
inumane și degradante, a disparițiilor 
forțate, a execuțiilor extrajudiciare și a 
violenței sexuale ca armă de război pentru 
a distruge, a destabiliza și a demoraliza 
persoane, familii, comunități și societăți;

Or. en

Amendamentul 109
Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. atrage atenția asupra flagelului 
conflictelor armate, care continuă să facă 
victime în rândul civililor și provoacă 
strămutări în masă, statele și actorii 
nestatali renunțând în aparență la 
responsabilitatea lor de a respecta dreptul 
internațional umanitar și dreptul 
internațional al drepturilor omului; 
subliniază că regiunile aflate în situații de 
război sau în situații de conflict se 
confruntă cu încălcări grave ale drepturilor 
omului, cu un caracter excepțional, care au 

3. atrage atenția asupra flagelului 
conflictelor armate, care continuă să facă 
victime în rândul civililor și provoacă 
strămutări în masă, statele și actorii 
nestatali renunțând în aparență la 
responsabilitatea lor de a respecta dreptul 
internațional umanitar și dreptul 
internațional al drepturilor omului; 
subliniază că regiunile aflate în situații de 
război sau în situații de conflict se 
confruntă cu încălcări grave ale drepturilor 
omului, cu un caracter excepțional, care au 
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ca scop negarea demnității umane, cu 
efecte devastatoare pentru victime și 
degradante pentru autorii infracțiunilor; 
subliniază, cu titlu de exemplu, utilizarea 
violenței sexuale ca armă de război pentru 
a distruge, a destabiliza și a demoraliza 
persoane, familii, comunități și societăți;

ca scop negarea demnității umane, cu 
efecte devastatoare pentru victime și 
degradante pentru autorii infracțiunilor; 
subliniază, cu titlu de exemplu, utilizarea 
violenței sexuale ca armă de război sau a 
înfometării intenționate în același scop, 
unde bolile și malnutriția sunt induse în 
mod voit pentru a distruge, a destabiliza și 
a demoraliza persoane, familii, comunități 
și societăți, în special copii;

Or. en

Amendamentul 110
Bert-Jan Ruissen

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. atrage atenția asupra flagelului 
conflictelor armate, care continuă să facă 
victime în rândul civililor și provoacă 
strămutări în masă, statele și actorii 
nestatali renunțând în aparență la 
responsabilitatea lor de a respecta dreptul 
internațional umanitar și dreptul 
internațional al drepturilor omului; 
subliniază că regiunile aflate în situații de 
război sau în situații de conflict se 
confruntă cu încălcări grave ale drepturilor 
omului, cu un caracter excepțional, care au 
ca scop negarea demnității umane, cu 
efecte devastatoare pentru victime și 
degradante pentru autorii infracțiunilor; 
subliniază, cu titlu de exemplu, utilizarea 
violenței sexuale ca armă de război pentru 
a distruge, a destabiliza și a demoraliza 
persoane, familii, comunități și societăți;

3. atrage atenția asupra flagelului 
conflictelor armate, care continuă să facă 
victime în rândul civililor și provoacă 
strămutări în masă, statele și actorii 
nestatali renunțând în aparență la 
responsabilitatea lor de a respecta dreptul 
internațional umanitar și dreptul 
internațional al drepturilor omului; 
subliniază că regiunile aflate în situații de 
război sau în situații de conflict se 
confruntă cu încălcări grave ale drepturilor 
omului, cu un caracter excepțional, care au 
ca scop negarea demnității umane, cu 
efecte devastatoare pentru victime și 
degradante pentru autorii infracțiunilor; 
subliniază, cu titlu de exemplu, utilizarea 
violenței sexuale ca armă de război pentru 
a distruge, a destabiliza și a demoraliza 
persoane, familii, comunități și societăți, 
precum și vulnerabilitatea specifică a 
femeilor aparținând minorităților etnice și 
religioase în cadrul acestor acte de 
violență, în special în cazul persoanelor 
convertite, al liderilor comunităților și al 
tinerilor adulți;
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Or. en

Amendamentul 111
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. atrage atenția asupra flagelului 
conflictelor armate, care continuă să facă 
victime în rândul civililor și provoacă 
strămutări în masă, statele și actorii 
nestatali renunțând în aparență la 
responsabilitatea lor de a respecta dreptul 
internațional umanitar și dreptul 
internațional al drepturilor omului; 
subliniază că regiunile aflate în situații de 
război sau în situații de conflict se 
confruntă cu încălcări grave ale drepturilor 
omului, cu un caracter excepțional, care au 
ca scop negarea demnității umane, cu 
efecte devastatoare pentru victime și 
degradante pentru autorii infracțiunilor; 
subliniază, cu titlu de exemplu, utilizarea 
violenței sexuale ca armă de război pentru 
a distruge, a destabiliza și a demoraliza 
persoane, familii, comunități și societăți;

3. atrage atenția asupra flagelului 
conflictelor armate, care continuă să facă 
victime în rândul civililor și provoacă 
strămutări în masă, statele și actorii 
nestatali renunțând în aparență la 
responsabilitatea lor de a respecta dreptul 
internațional umanitar și dreptul 
internațional al drepturilor omului; 
subliniază că regiunile aflate în situații de 
război sau în situații de conflict se 
confruntă cu încălcări grave ale drepturilor 
omului, cu un caracter excepțional, care au 
ca scop negarea demnității umane, cu 
efecte devastatoare pentru victime și 
degradante pentru autorii infracțiunilor; 
subliniază, cu titlu de exemplu, utilizarea 
violenței sexuale ca armă de război pentru 
a distruge, a destabiliza și a demoraliza 
persoane, familii, comunități și societăți, 
precum și vulnerabilitatea specifică a 
femeilor aparținând minorităților etnice și 
religioase în cadrul acestor acte de 
violență, în special în cazul persoanelor 
convertite;

Or. en

Amendamentul 112
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. atrage atenția asupra flagelului 
conflictelor armate, care continuă să facă 
victime în rândul civililor și provoacă 
strămutări în masă, statele și actorii 
nestatali renunțând în aparență la 
responsabilitatea lor de a respecta dreptul 
internațional umanitar și dreptul 
internațional al drepturilor omului; 
subliniază că regiunile aflate în situații de 
război sau în situații de conflict se 
confruntă cu încălcări grave ale drepturilor 
omului, cu un caracter excepțional, care au 
ca scop negarea demnității umane, cu 
efecte devastatoare pentru victime și 
degradante pentru autorii infracțiunilor; 
subliniază, cu titlu de exemplu, utilizarea 
violenței sexuale ca armă de război pentru 
a distruge, a destabiliza și a demoraliza 
persoane, familii, comunități și societăți;

3. atrage atenția asupra flagelului 
conflictelor armate, care continuă să facă 
victime în rândul civililor și provoacă 
strămutări în masă, statele și actorii 
nestatali renunțând în aparență la 
responsabilitatea lor de a respecta dreptul 
internațional umanitar și dreptul 
internațional al drepturilor omului; 
subliniază că regiunile aflate în situații de 
război sau în situații de conflict se 
confruntă cu încălcări grave ale drepturilor 
omului, cu un caracter excepțional, care au 
ca scop negarea demnității umane, cu 
efecte devastatoare pentru victime și 
degradante pentru autorii infracțiunilor; 
subliniază, cu titlu de exemplu, utilizarea 
violenței sexuale ca armă de război pentru 
a distruge, a destabiliza și a demoraliza 
persoane, familii, comunități și societăți; 
regretă profund nerespectarea dreptului 
internațional umanitar și condamnă cu 
fermitate înmulțirea alarmantă în 2018 a 
atacurilor mortale asupra spitalelor, 
școlilor și altor ținte civile din lume în 
conflictele armate;

Or. en

Amendamentul 113
Stelios Kympouropoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. reamintește că dreptul la viață este 
primul și cel mai important drept al 
omului; prin urmare, acțiunile de război 
ilegale trebuie întotdeauna condamnate în 
unanimitate și contracarate în mod 
eficient;

Or. en
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Amendamentul 114
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. denunță lupta împotriva 
multilateralismului și a ordinii 
internaționale bazate pe norme, care 
reprezintă o provocare serioasă pentru 
drepturile omului în întreaga lume; crede 
cu tărie în abordările și deciziile luate în 
cooperare într-un cadru multilateral, în 
special în cadrul organismelor ONU, ca 
fiind cele mai eficiente mijloace de a servi 
interesele umanității, de a găsi soluții 
sustenabile la conflicte și de a promova 
progresul în domeniul drepturilor omului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 115
Charlie Weimers, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. denunță lupta împotriva 
multilateralismului și a ordinii 
internaționale bazate pe norme, care 
reprezintă o provocare serioasă pentru 
drepturile omului în întreaga lume; crede 
cu tărie în abordările și deciziile luate în 
cooperare într-un cadru multilateral, în 
special în cadrul organismelor ONU, ca 
fiind cele mai eficiente mijloace de a servi 
interesele umanității, de a găsi soluții 
sustenabile la conflicte și de a promova 
progresul în domeniul drepturilor omului;

4. denunță lupta împotriva 
multilateralismului și a ordinii 
internaționale bazate pe norme, care 
reprezintă o provocare serioasă pentru 
drepturile omului în întreaga lume; crede 
cu tărie în abordările și deciziile luate în 
cooperare într-un cadru multilateral, în 
special în cadrul organismelor ONU, și în 
formatele de negociere convenite existente 
din cadrul organizațiilor regionale, cum 
ar fi Organizația pentru Securitate și 
Cooperare în Europa, ca fiind cele mai 
eficiente mijloace de a servi interesele 
umanității, de a găsi soluții sustenabile la 
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conflicte, bazate pe normele și principiile 
dreptului internațional, pe Carta ONU și 
Actul final de la Helsinki, și de a promova 
progresul în domeniul drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 116
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. denunță lupta împotriva 
multilateralismului și a ordinii 
internaționale bazate pe norme, care 
reprezintă o provocare serioasă pentru 
drepturile omului în întreaga lume; crede 
cu tărie în abordările și deciziile luate în 
cooperare într-un cadru multilateral, în 
special în cadrul organismelor ONU, ca 
fiind cele mai eficiente mijloace de a servi 
interesele umanității, de a găsi soluții 
sustenabile la conflicte și de a promova 
progresul în domeniul drepturilor omului;

4. denunță lupta împotriva 
multilateralismului și a ordinii 
internaționale bazate pe norme, care 
reprezintă o provocare serioasă pentru 
drepturile omului în întreaga lume; crede 
cu tărie în abordările și deciziile luate în 
cooperare într-un cadru multilateral, în 
special în cadrul organismelor ONU, ca 
fiind cele mai eficiente mijloace de a servi 
interesele umanității, de a găsi soluții 
sustenabile la conflicte și de a promova 
progresul în domeniul drepturilor omului; 
în acest sens, salută ratificarea în 2018 a 
Pactului internațional cu privire la 
drepturile economice, sociale și culturale 
(PIDESC) de către Insulele Marshall, 
Qatar și Fiji;

Or. en

Amendamentul 117
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. denunță lupta împotriva 
multilateralismului și a ordinii 
internaționale bazate pe norme, care 

4. denunță lupta împotriva 
multilateralismului și a ordinii 
internaționale bazate pe norme, care 
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reprezintă o provocare serioasă pentru 
drepturile omului în întreaga lume; crede 
cu tărie în abordările și deciziile luate în 
cooperare într-un cadru multilateral, în 
special în cadrul organismelor ONU, ca 
fiind cele mai eficiente mijloace de a servi 
interesele umanității, de a găsi soluții 
sustenabile la conflicte și de a promova 
progresul în domeniul drepturilor omului;

reprezintă o provocare serioasă pentru 
drepturile omului în întreaga lume; crede 
cu tărie în abordările și deciziile luate în 
cooperare într-un cadru multilateral, în 
special în cadrul organismelor ONU, ca 
fiind cele mai eficiente mijloace de a servi 
interesele umanității, de a găsi soluții 
sustenabile la conflicte și de a promova 
progresul în domeniul drepturilor omului; 
este extrem de preocupat de faptul că, în 
cadrul mai multor organisme ale ONU 
care se ocupă de drepturile omului, există 
demnități care sunt ocupate de țări cu 
antecedente dovedite de încălcări grave 
ale drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 118
Bert-Jan Ruissen

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. denunță faptul că țări cunoscute 
pentru încălcări grave ale drepturilor 
omului au primit din partea Adunării 
Generale a ONU un loc în Consiliul ONU 
pentru Drepturile Omului (CDO) al ONU; 
consideră că acest lucru subminează 
credibilitatea CDO și face ca existența sa 
să își piardă legitimitatea;

Or. en

Amendamentul 119
Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este profund îngrijorat de creșterea 5. este profund îngrijorat de 
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numărului de cazuri de omor, atacuri și 
intimidări la adresa persoanelor care 
apără drepturile omului în întreaga lume, în 
special jurnaliști, savanți, avocați și 
activiști ai societății civile, printre care și 
apărători ai mediului și ai terenurilor, în 
special în țările cu un nivel ridicat al 
corupției și un bilanț slab în ceea ce 
privește respectarea statului de drept și 
supravegherea judiciară;

înmulțirea omorurilor, atacurilor și 
intimidărilor care vizează persoane care 
apără drepturile omului în întreaga lume, în 
special jurnaliști, savanți, avocați și 
activiști ai societății civile, printre care 
activiști în domeniul drepturilor femeii și 
apărători ai mediului și ai terenurilor, 
inclusiv de atacurile comise din ce în ce 
mai fățiș pe pământ străin, în unele cazuri 
cu încălcarea legilor și cutumelor legate 
de privilegiile și imunitățile diplomatice; 
solicită să se facă dreptate și să se asume 
responsabilitatea la cel mai înalt nivel de 
luare a deciziilor pentru aceste atacuri;

Or. en

Amendamentul 120
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este profund îngrijorat de creșterea 
numărului de cazuri de omor, atacuri și 
intimidări la adresa persoanelor care apără 
drepturile omului în întreaga lume, în 
special jurnaliști, savanți, avocați și 
activiști ai societății civile, printre care și 
apărători ai mediului și ai terenurilor, în 
special în țările cu un nivel ridicat al 
corupției și un bilanț slab în ceea ce 
privește respectarea statului de drept și 
supravegherea judiciară;

5. este profund îngrijorat de creșterea 
numărului de cazuri de omor, atacuri, 
folosire a pedepsei cu moartea, persecuții 
și intimidări la adresa persoanelor care 
apără drepturile omului în întreaga lume, în 
special femei apărătoare ale drepturilor 
omului, jurnaliști, savanți, avocați și 
activiști ai societății civile, printre care și 
apărători ai mediului și ai terenurilor, în 
special în țările cu un nivel ridicat al 
corupției și un bilanț slab în ceea ce 
privește respectarea statului de drept și 
supravegherea judiciară;

Or. en

Amendamentul 121
Stelios Kympouropoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este profund îngrijorat de creșterea 
numărului de cazuri de omor, atacuri și 
intimidări la adresa persoanelor care apără 
drepturile omului în întreaga lume, în 
special jurnaliști, savanți, avocați și 
activiști ai societății civile, printre care și 
apărători ai mediului și ai terenurilor, în 
special în țările cu un nivel ridicat al 
corupției și un bilanț slab în ceea ce 
privește respectarea statului de drept și 
supravegherea judiciară;

5. este profund îngrijorat de creșterea 
numărului de cazuri de omor, atacuri, 
privări de libertate și intimidări la adresa 
persoanelor care apără drepturile omului în 
întreaga lume, în special jurnaliști, savanți, 
avocați, politicieni aleși și activiști ai 
societății civile, printre care și apărători ai 
mediului și ai terenurilor, în special în 
țările cu un nivel ridicat al corupției și un 
bilanț slab în ceea ce privește respectarea 
statului de drept și supravegherea judiciară;

Or. en

Amendamentul 122
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este profund îngrijorat de creșterea 
numărului de cazuri de omor, atacuri și 
intimidări la adresa persoanelor care apără 
drepturile omului în întreaga lume, în 
special jurnaliști, savanți, avocați și 
activiști ai societății civile, printre care și 
apărători ai mediului și ai terenurilor, în 
special în țările cu un nivel ridicat al 
corupției și un bilanț slab în ceea ce 
privește respectarea statului de drept și 
supravegherea judiciară;

5. este profund îngrijorat de creșterea 
numărului de cazuri de omor, violențe, 
hărțuiri, atacuri și intimidări la adresa 
persoanelor care apără drepturile omului în 
întreaga lume, în special jurnaliști, savanți, 
avocați și activiști ai societății civile, 
printre care și apărători ai mediului și ai 
terenurilor, în special în țările cu un nivel 
ridicat al corupției și un bilanț slab în ceea 
ce privește respectarea statului de drept și 
supravegherea judiciară; regretă că 
fenomenul global, în continuă 
expansiune, de reducere a spațiului 
disponibil pentru societatea civilă se face 
simțit tot mai mult atât în democrațiile 
consolidate, cât și în țările cu venituri 
medii și ridicate;

Or. en
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Amendamentul 123
Hannah Neumann
În numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este profund îngrijorat de creșterea 
numărului de cazuri de omor, atacuri și 
intimidări la adresa persoanelor care 
apără drepturile omului în întreaga lume, 
în special jurnaliști, savanți, avocați și 
activiști ai societății civile, printre care și 
apărători ai mediului și ai terenurilor, în 
special în țările cu un nivel ridicat al 
corupției și un bilanț slab în ceea ce 
privește respectarea statului de drept și 
supravegherea judiciară;

5. este profund îngrijorat de creșterea 
numărului de cazuri de omor, atacuri - atât 
fizice, cât și defăimătoare - și intimidări la 
adresa apărătorilor drepturilor omului în 
întreaga lume, în special jurnaliști, savanți, 
avocați și activiști ai societății civile, 
printre care și apărători ai mediului și ai 
terenurilor, în special în țările cu un nivel 
ridicat al corupției și un bilanț slab în ceea 
ce privește respectarea statului de drept și 
supravegherea judiciară; constată că 
femeile apărătoare ale drepturilor omului, 
precum și apărătorii drepturilor legate de 
mediu se confruntă cu riscuri specifice și 
au nevoie de o protecție adecvată;

Or. en

Amendamentul 124
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este profund îngrijorat de creșterea 
numărului de cazuri de omor, atacuri și 
intimidări la adresa persoanelor care apără 
drepturile omului în întreaga lume, în 
special jurnaliști, savanți, avocați și 
activiști ai societății civile, printre care și 
apărători ai mediului și ai terenurilor, în 
special în țările cu un nivel ridicat al 
corupției și un bilanț slab în ceea ce 
privește respectarea statului de drept și 
supravegherea judiciară;

5. este profund îngrijorat de creșterea 
numărului de cazuri de omor, atacuri și 
intimidări la adresa persoanelor care apără 
drepturile omului în întreaga lume, în 
special jurnaliști, savanți, avocați și 
activiști ai societății civile, printre care și 
apărători ai mediului și ai terenurilor; se 
estimează că, începând cu 1998, când a 
fost semnată Declarația Organizației 
Națiunilor Unite privind apărătorii 
drepturilor omului, 3 500 de apărători ai 
drepturilor omului au fost asasinați în 
întreaga lume; constată că femeile 
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apărătoare ale drepturilor omului se 
confruntă cu riscuri specifice și necesită o 
protecție adecvată; denunță faptul că 
anumite guverne au adoptat o legislație 
care restricționează activitățile mișcării 
sociale, inclusiv prin închiderea ONG-
urilor sau prin înghețarea activelor lor;

Or. en

Amendamentul 125
Charles Goerens, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este profund îngrijorat de creșterea 
numărului de cazuri de omor, atacuri și 
intimidări la adresa persoanelor care apără 
drepturile omului în întreaga lume, în 
special jurnaliști, savanți, avocați și 
activiști ai societății civile, printre care și 
apărători ai mediului și ai terenurilor, în 
special în țările cu un nivel ridicat al 
corupției și un bilanț slab în ceea ce 
privește respectarea statului de drept și 
supravegherea judiciară;

5. este profund îngrijorat de creșterea 
numărului de cazuri de omor, atacuri și 
intimidări la adresa persoanelor care apără 
drepturile omului în întreaga lume, în 
special jurnaliști, savanți, avocați și 
activiști ai societății civile, printre care și 
femei apărătoare ale drepturilor omului, 
apărători ai mediului și ai terenurilor, în 
special în țările cu un nivel ridicat al 
corupției și un bilanț slab în ceea ce 
privește respectarea statului de drept și 
supravegherea judiciară; solicită să li se 
asigure o protecție adecvată pentru a-și 
putea desfășura activitatea în mod liber;

Or. en

Amendamentul 126
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este profund îngrijorat de creșterea 
numărului de cazuri de omor, atacuri și 
intimidări la adresa persoanelor care apără 
drepturile omului în întreaga lume, în 
special jurnaliști, savanți, avocați și 

5. este profund îngrijorat de creșterea 
numărului de cazuri de omor, atacuri și 
intimidări la adresa persoanelor care apără 
drepturile omului în întreaga lume, în 
special jurnaliști, savanți, avocați și 
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activiști ai societății civile, printre care și 
apărători ai mediului și ai terenurilor, în 
special în țările cu un nivel ridicat al 
corupției și un bilanț slab în ceea ce 
privește respectarea statului de drept și 
supravegherea judiciară;

activiști ai societății civile, printre care și 
femei apărătoare ale drepturilor omului, 
apărători ai mediului și ai terenurilor, în 
special în țările cu un nivel ridicat al 
corupției și un bilanț slab în ceea ce 
privește respectarea statului de drept și 
supravegherea judiciară; solicită să se facă 
dreptate și să se asume responsabilitatea 
la cel mai înalt nivel de luare a deciziilor 
pentru aceste atacuri;

Or. en

Amendamentul 127
Bert-Jan Ruissen

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este profund îngrijorat de creșterea 
numărului de cazuri de omor, atacuri și 
intimidări la adresa persoanelor care apără 
drepturile omului în întreaga lume, în 
special jurnaliști, savanți, avocați și 
activiști ai societății civile, printre care și 
apărători ai mediului și ai terenurilor, în 
special în țările cu un nivel ridicat al 
corupției și un bilanț slab în ceea ce 
privește respectarea statului de drept și 
supravegherea judiciară;

5. este profund îngrijorat de creșterea 
numărului de cazuri de omor, atacuri și 
intimidări la adresa persoanelor care apără 
drepturile omului în întreaga lume, în 
special jurnaliști, savanți, avocați și 
activiști ai societății civile, printre care și 
apărători ai mediului și ai terenurilor și 
apărători ai minorităților religioase sau 
de gândire, în special în țările cu un nivel 
ridicat al corupției și un bilanț slab în ceea 
ce privește respectarea statului de drept și 
supravegherea judiciară;

Or. en

Amendamentul 128
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este profund îngrijorat de creșterea 5. este profund îngrijorat de creșterea 
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numărului de cazuri de omor, atacuri și 
intimidări la adresa persoanelor care apără 
drepturile omului în întreaga lume, în 
special jurnaliști, savanți, avocați și 
activiști ai societății civile, printre care și 
apărători ai mediului și ai terenurilor, în 
special în țările cu un nivel ridicat al 
corupției și un bilanț slab în ceea ce 
privește respectarea statului de drept și 
supravegherea judiciară;

numărului de cazuri de omor, atacuri și 
intimidări la adresa persoanelor care apără 
drepturile omului în întreaga lume, în 
special jurnaliști, apărători ai minorităților 
religioase sau de gândire, savanți, avocați 
și activiști ai societății civile, printre care și 
apărători ai mediului și ai terenurilor, în 
special în țările cu un nivel ridicat al 
corupției și un bilanț slab în ceea ce 
privește respectarea statului de drept și 
supravegherea judiciară;

Or. en

Amendamentul 129
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este profund îngrijorat de creșterea 
numărului de cazuri de omor, atacuri și 
intimidări la adresa persoanelor care apără 
drepturile omului în întreaga lume, în 
special jurnaliști, savanți, avocați și 
activiști ai societății civile, printre care și 
apărători ai mediului și ai terenurilor, în 
special în țările cu un nivel ridicat al 
corupției și un bilanț slab în ceea ce 
privește respectarea statului de drept și 
supravegherea judiciară;

5. este profund îngrijorat de creșterea 
numărului de cazuri de omor, atacuri și 
intimidări la adresa persoanelor care apără 
drepturile omului în întreaga lume, în 
special jurnaliști, savanți, avocați și 
activiști ai societății civile, printre care și 
apărători ai mediului și ai terenurilor, în 
special în țările cu un nivel ridicat al 
corupției și un bilanț slab în ceea ce 
privește respectarea statului de drept și 
supravegherea judiciară; constată că 
femeile apărătoare ale drepturilor omului 
se confruntă cu riscuri specifice și 
necesită o protecție adecvată;

Or. en

Amendamentul 130
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. își exprimă profunda îngrijorare 
cu privire la faptul că Uniunea 
Europeană și anumite state membre 
continuă să urmărească interese în 
domeniul afacerilor, ca și în domeniul 
militar, al combaterii terorismului și al 
migrației, în detrimentul preocupărilor 
legate de drepturile omului și de 
democrație; este profund îngrijorat de 
utilizarea unei legislații represive în 
materie de securitate cibernetică și de 
combatere a terorismului pentru a 
combate apărătorii drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 131
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. își exprimă profunda îngrijorare 
cu privire la faptul că Uniunea 
Europeană și anumite state membre 
continuă să urmărească interese în 
domeniul afacerilor, ca și în cel militar, al 
combaterii terorismului și al migrației, în 
detrimentul preocupărilor legate de 
drepturile omului și de democrație; este 
profund îngrijorat de utilizarea unei 
legislații represive în materie de securitate 
cibernetică și de combatere a terorismului 
pentru a combate apărătorii drepturilor 
omului;

Or. en

Amendamentul 132
Charlie Weimers
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază importanța promovării 
egalității de gen și a drepturilor femeilor în 
întreaga lume; subliniază că, în pofida 
progreselor înregistrate, femeile și fetele 
continuă să fie victime ale discriminării și 
ale violenței; subliniază faptul că multe 
societăți se confruntă în continuare cu 
dificultăți în a oferi femeilor și fetelor 
drepturi egale în temeiul legii și acces egal 
la educație, la asistență medicală, la muncă 
decentă și la reprezentare politică și 
economică;

6. subliniază importanța promovării 
egalității în fața legii a bărbaților și a 
femeilor și a drepturilor femeilor în 
întreaga lume; subliniază că, în pofida 
progreselor înregistrate, femeile și fetele 
continuă să fie victime ale discriminării și 
ale violenței; subliniază faptul că multe 
societăți se confruntă în continuare cu 
dificultăți în a oferi femeilor și fetelor 
drepturi egale în temeiul legii și acces egal 
la educație, la asistență medicală, la muncă 
decentă și la reprezentare politică și 
economică;

Or. en

Amendamentul 133
Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază importanța promovării 
egalității de gen și a drepturilor femeilor în 
întreaga lume; subliniază că, în pofida 
progreselor înregistrate, femeile și fetele 
continuă să fie victime ale discriminării și 
ale violenței; subliniază faptul că multe 
societăți se confruntă în continuare cu 
dificultăți în a oferi femeilor și fetelor 
drepturi egale în temeiul legii și acces egal 
la educație, la asistență medicală, la muncă 
decentă și la reprezentare politică și 
economică;

6. subliniază importanța implicării în 
mod activ a UE în eforturile globale de 
promovare a egalității de gen și a 
exercitării depline a tuturor drepturilor 
omului de către toate femeile și toate 
fetele; subliniază că, în pofida progreselor 
înregistrate, femeile și fetele continuă să fie 
victime ale discriminării și ale violenței; 
subliniază faptul că multe societăți se 
confruntă în continuare cu dificultăți în a 
oferi femeilor și fetelor drepturi egale în 
temeiul legii și acces egal la educație, la 
asistență medicală, la muncă decentă și la 
reprezentare politică și economică;

Or. ro
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Amendamentul 134
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază importanța promovării 
egalității de gen și a drepturilor femeilor în 
întreaga lume; subliniază că, în pofida 
progreselor înregistrate, femeile și fetele 
continuă să fie victime ale discriminării și 
ale violenței; subliniază faptul că multe 
societăți se confruntă în continuare cu 
dificultăți în a oferi femeilor și fetelor 
drepturi egale în temeiul legii și acces egal 
la educație, la asistență medicală, la muncă 
decentă și la reprezentare politică și 
economică;

6. subliniază importanța promovării 
egalității de gen și a drepturilor femeilor în 
întreaga lume; subliniază că, în pofida 
progreselor înregistrate, femeile și fetele 
continuă să fie victime ale discriminării, 
ale violenței și ale exploatării 
reproductive; subliniază faptul că multe 
societăți se confruntă în continuare cu 
dificultăți în a oferi femeilor și fetelor 
drepturi egale în temeiul legii și acces egal 
la educație, la asistență medicală, la 
respectarea intimității lor și a capacității 
lor reproductive, care cuprinde 
condamnarea oricăror forme de surogat 
gestațional, ca și accesul egal la muncă 
decentă și la reprezentare politică și 
economică;

Or. en

Amendamentul 135
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază importanța promovării 
egalității de gen și a drepturilor femeilor în 
întreaga lume; subliniază că, în pofida 
progreselor înregistrate, femeile și fetele 
continuă să fie victime ale discriminării și 
ale violenței; subliniază faptul că multe 
societăți se confruntă în continuare cu 
dificultăți în a oferi femeilor și fetelor 
drepturi egale în temeiul legii și acces egal 
la educație, la asistență medicală, la muncă 
decentă și la reprezentare politică și 

6. subliniază importanța promovării 
egalității de gen și a drepturilor femeilor în 
întreaga lume; subliniază că, în pofida 
progreselor înregistrate, femeile și fetele 
continuă să fie victime ale discriminării, 
ale violenței și ale exploatării 
reproductive; subliniază faptul că multe 
societăți se confruntă în continuare cu 
dificultăți în a oferi femeilor și fetelor 
drepturi egale în temeiul legii și acces egal 
la educație, la asistență medicală, la muncă 
decentă și la reprezentare politică și 
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economică; economică;

Or. en

Amendamentul 136
Bert-Jan Ruissen

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază importanța promovării 
egalității de gen și a drepturilor femeilor în 
întreaga lume; subliniază că, în pofida 
progreselor înregistrate, femeile și fetele 
continuă să fie victime ale discriminării și 
ale violenței; subliniază faptul că multe 
societăți se confruntă în continuare cu 
dificultăți în a oferi femeilor și fetelor 
drepturi egale în temeiul legii și acces egal 
la educație, la asistență medicală, la muncă 
decentă și la reprezentare politică și 
economică;

6. subliniază importanța promovării 
egalității de gen și a drepturilor femeilor în 
întreaga lume; subliniază că, în pofida 
progreselor înregistrate, femeile și fetele 
continuă să fie victime ale discriminării și 
ale violenței; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la faptul că femeile care își 
exprimă o credință sau convingere sunt 
de două ori mai vulnerabile la persecuție; 
subliniază faptul că multe societăți se 
confruntă în continuare cu dificultăți în a 
oferi femeilor și fetelor drepturi egale în 
temeiul legii și acces egal la educație, la 
asistență medicală, la muncă decentă și la 
reprezentare politică și economică;

Or. en

Amendamentul 137
Hannah Neumann
În numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază importanța promovării 
egalității de gen și a drepturilor femeilor în 
întreaga lume; subliniază că, în pofida 
progreselor înregistrate, femeile și fetele 
continuă să fie victime ale discriminării și 
ale violenței; subliniază faptul că multe 
societăți se confruntă în continuare cu 

6. subliniază importanța promovării 
egalității de gen și a drepturilor femeilor și 
fetelor în întreaga lume; subliniază că, în 
pofida progreselor înregistrate, femeile și 
fetele continuă să fie victime ale 
discriminării și ale violenței; subliniază 
faptul că majoritatea societăților se 
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dificultăți în a oferi femeilor și fetelor 
drepturi egale în temeiul legii și acces egal 
la educație, la asistență medicală, la muncă 
decentă și la reprezentare politică și 
economică;

confruntă în continuare cu dificultăți în a 
oferi femeilor și fetelor drepturi egale în 
temeiul legii și acces egal la educație, la 
asistență medicală, la muncă decentă și la 
reprezentare politică și economică; își 
exprimă profunda îngrijorare pentru 
atacurile continue și generalizate asupra 
drepturilor femeilor și asupra sănătății 
sexuale și reproductive și a drepturilor 
aferente, precum și pentru faptul că 
legislația din multe părți ale lumii 
limitează aceste drepturi, inclusiv în 
cadrul statelor membre ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 138
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază importanța promovării 
egalității de gen și a drepturilor femeilor în 
întreaga lume; subliniază că, în pofida 
progreselor înregistrate, femeile și fetele 
continuă să fie victime ale discriminării și 
ale violenței; subliniază faptul că multe 
societăți se confruntă în continuare cu 
dificultăți în a oferi femeilor și fetelor 
drepturi egale în temeiul legii și acces egal 
la educație, la asistență medicală, la muncă 
decentă și la reprezentare politică și 
economică;

6. subliniază importanța promovării 
egalității de gen și a drepturilor femeilor în 
întreaga lume; subliniază că, în pofida 
progreselor înregistrate, femeile și fetele 
continuă să fie victime ale discriminării și 
ale violenței; subliniază faptul că 
majoritatea societăților se confruntă în 
continuare cu dificultăți în a oferi femeilor 
și fetelor drepturi egale în temeiul legii și 
acces egal la educație, la asistență 
medicală, la muncă decentă și egalitate 
salarială și la reprezentare politică și 
economică; își exprimă preocuparea 
pentru atacurile asupra drepturilor 
femeilor și asupra sănătății sexuale și 
reproductive și a drepturilor aferente 
(SRHR), precum și pentru faptul că 
legislația din multe părți ale lumii 
limitează aceste drepturi, inclusiv în 
cadrul UE;

Or. en
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Amendamentul 139
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază importanța promovării 
egalității de gen și a drepturilor femeilor în 
întreaga lume; subliniază că, în pofida 
progreselor înregistrate, femeile și fetele 
continuă să fie victime ale discriminării și 
ale violenței; subliniază faptul că multe 
societăți se confruntă în continuare cu 
dificultăți în a oferi femeilor și fetelor 
drepturi egale în temeiul legii și acces egal 
la educație, la asistență medicală, la muncă 
decentă și la reprezentare politică și 
economică;

6. subliniază importanța promovării 
egalității de gen și a drepturilor femeilor în 
întreaga lume; subliniază că, în pofida 
progreselor înregistrate, femeile și fetele 
continuă să fie victime ale discriminării și 
ale violenței; subliniază că majoritatea 
societăților se confruntă în continuare cu 
dificultăți în a oferi femeilor și fetelor 
drepturi egale în temeiul legii și acces egal 
la educație, la asistență medicală, la muncă 
decentă și la reprezentare politică și 
economică; își exprimă preocuparea 
pentru atacurile asupra drepturilor 
femeilor și asupra sănătății sexuale și 
reproductive și a drepturilor aferente 
(SRHR), precum și pentru faptul că 
legislația din multe părți ale lumii 
limitează aceste drepturi, inclusiv în 
cadrul UE;

Or. en

Amendamentul 140
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază importanța promovării 
egalității de gen și a drepturilor femeilor în 
întreaga lume; subliniază că, în pofida 
progreselor înregistrate, femeile și fetele 
continuă să fie victime ale discriminării și 
ale violenței; subliniază faptul că multe 
societăți se confruntă în continuare cu 
dificultăți în a oferi femeilor și fetelor 
drepturi egale în temeiul legii și acces egal 
la educație, la asistență medicală, la muncă 

6. subliniază importanța promovării 
egalității de gen și a drepturilor femeilor în 
întreaga lume; subliniază că, în pofida 
progreselor înregistrate, femeile și fetele 
continuă să fie victime ale discriminării și 
ale violenței; subliniază faptul că multe 
societăți se confruntă în continuare cu 
dificultăți în a oferi femeilor și fetelor 
drepturi egale în temeiul legii și acces egal 
la educație, la asistență medicală, la muncă 
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decentă și la reprezentare politică și 
economică;

decentă și la reprezentare politică și 
economică; atrage atenția, printre altele, 
asupra mutilării genitale a femeilor 
(MGF), care constituie unul dintre cele 
mai violente acte de încălcare a 
drepturilor omului; salută inițiativa 
Spotlight lansată de Comisia Europeană 
și solicită ca aceasta să fie consolidată;

Or. en

Amendamentul 141
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază importanța promovării 
egalității de gen și a drepturilor femeilor în 
întreaga lume; subliniază că, în pofida 
progreselor înregistrate, femeile și fetele 
continuă să fie victime ale discriminării și 
ale violenței; subliniază faptul că multe 
societăți se confruntă în continuare cu 
dificultăți în a oferi femeilor și fetelor 
drepturi egale în temeiul legii și acces egal 
la educație, la asistență medicală, la muncă 
decentă și la reprezentare politică și 
economică;

6. subliniază importanța promovării 
egalității de gen și a drepturilor femeilor în 
întreaga lume; subliniază că, în pofida 
progreselor înregistrate, femeile și fetele 
continuă să fie victime ale discriminării și 
ale violenței; subliniază faptul că multe 
societăți se confruntă în continuare cu 
dificultăți în a oferi femeilor și fetelor 
drepturi egale în temeiul legii și acces egal 
la educație, la asistență medicală, la muncă 
decentă și la reprezentare politică și 
economică; atrage atenția, printre altele, 
asupra mutilării genitale a femeilor și a 
căsătoriilor între copii, care se numără 
printre cele mai răspândite și mai 
sistematice încălcări ale drepturilor 
omului;

Or. en

Amendamentul 142
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că respectarea și 
promovarea drepturilor copilului, 
combaterea tuturor manifestărilor de abuz, 
neglijare, trafic și exploatare a copiilor, 
inclusiv utilizarea copiilor-soldați în 
conflictele armate, și asigurarea îngrijirii 
copiilor și a educației sunt esențiale pentru 
viitorul umanității;

7. subliniază că respectarea și 
promovarea drepturilor copilului, 
combaterea tuturor tipurilor de abuz, 
neglijare, trafic și exploatare a copiilor, 
inclusiv a căsătoriilor forțate și a 
recrutării sau utilizării copiilor-soldați în 
conflictele armate, și asigurarea îngrijirii 
copiilor și a educației sunt condiții 
esențiale pentru a asigura viitorul 
umanității; în acest sens, sprijină 
mecanismul de monitorizare și raportare 
(MRM) instituit prin intermediul 
Rezoluției 1612 a Consiliului de 
Securitate al ONU privind copiii și 
conflictele armate, inclusiv consolidarea 
independenței și a imparțialității 
procesului de stabilire a componenței 
listei anuale a entităților care încalcă 
drepturile copiilor, astfel încât acesta să 
nu fie afectat de nicio interferență 
politică;

Or. en

Amendamentul 143
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că respectarea și 
promovarea drepturilor copilului, 
combaterea tuturor manifestărilor de abuz, 
neglijare, trafic și exploatare a copiilor, 
inclusiv utilizarea copiilor-soldați în 
conflictele armate, și asigurarea îngrijirii 
copiilor și a educației sunt esențiale pentru 
viitorul umanității;

7. subliniază că respectarea și 
promovarea drepturilor copilului, 
combaterea tuturor tipurilor de abuz, 
neglijare, trafic și exploatare a copiilor, 
inclusiv a recrutării sau utilizării copiilor-
soldați în conflictele armate, și asigurarea 
îngrijirii copiilor și a educației sunt 
esențiale pentru viitorul umanității;

Or. en
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Amendamentul 144
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că respectarea și 
promovarea drepturilor copilului, 
combaterea tuturor manifestărilor de abuz, 
neglijare, trafic și exploatare a copiilor, 
inclusiv utilizarea copiilor-soldați în 
conflictele armate, și asigurarea îngrijirii 
copiilor și a educației sunt esențiale pentru 
viitorul umanității;

7. subliniază că respectarea și 
promovarea drepturilor copilului, 
combaterea tuturor manifestărilor de abuz, 
neglijare, maltratare, trafic și exploatare a 
copiilor, inclusiv utilizarea copiilor-soldați 
în conflictele armate, și asigurarea îngrijirii 
copiilor și a educației sunt esențiale pentru 
viitorul umanității;

Or. en

Amendamentul 145
Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho 
Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, 
Tanja Fajon, Mounir Satouri

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că respectarea și 
promovarea drepturilor copilului, 
combaterea tuturor manifestărilor de abuz, 
neglijare, trafic și exploatare a copiilor, 
inclusiv utilizarea copiilor-soldați în 
conflictele armate, și asigurarea îngrijirii 
copiilor și a educației sunt esențiale pentru 
viitorul umanității;

7. subliniază că respectarea și 
promovarea drepturilor copilului, 
combaterea tuturor manifestărilor de abuz, 
neglijare, maltratare, trafic și exploatare a 
copiilor, inclusiv utilizarea copiilor-soldați 
în conflictele armate, și asigurarea îngrijirii 
copiilor și a educației sunt esențiale pentru 
viitorul umanității;

Or. en

Amendamentul 146
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că respectarea și 
promovarea drepturilor copilului, 
combaterea tuturor manifestărilor de abuz, 
neglijare, trafic și exploatare a copiilor, 
inclusiv utilizarea copiilor-soldați în 
conflictele armate, și asigurarea îngrijirii 
copiilor și a educației sunt esențiale pentru 
viitorul umanității;

7. subliniază că respectarea și 
promovarea drepturilor copilului, 
combaterea tuturor manifestărilor de abuz, 
neglijare, maltratare, trafic și exploatare a 
copiilor, inclusiv utilizarea copiilor-soldați 
în conflictele armate, și asigurarea îngrijirii 
copiilor și a educației sunt esențiale pentru 
viitorul umanității;

Or. en

Amendamentul 147
Isabel Wiseler-Lima

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că este important să se 
țină seama pe deplin de nevoile speciale 
ale persoanelor cu handicap; invită UE să 
includă lupta împotriva discriminării pe 
motive de handicap în acțiunile sale 
externe și în politicile privind ajutorul 
pentru dezvoltare;

8. subliniază că este important să se 
țină seama pe deplin de nevoile specifice 
ale persoanelor cu handicap; invită UE să 
includă lupta împotriva discriminării pe 
motive de handicap în acțiunile sale 
externe și în politicile privind ajutorul 
pentru dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 148
Janina Ochojska

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că este important să se 
țină seama pe deplin de nevoile speciale ale 
persoanelor cu handicap; invită UE să 
includă lupta împotriva discriminării pe 
motive de handicap în acțiunile sale 
externe și în politicile privind ajutorul 

8. subliniază că este important să se 
țină seama pe deplin de nevoile speciale ale 
persoanelor cu handicap; invită UE să 
includă lupta împotriva discriminării pe 
motive de handicap în acțiunile sale 
externe și în politicile privind ajutorul 
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pentru dezvoltare; pentru dezvoltare, împreună cu lupta 
pentru accesul egal la piața forței de 
muncă și accesul la educație și formare, 
și, de asemenea, să promoveze soluții care 
să faciliteze funcționarea în societate a 
persoanelor cu dizabilități;

Or. pl

Amendamentul 149
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. atrage atenția asupra cazurilor de 
persecuție și discriminare pe motive de 
etnie, naționalitate, clasă, castă, religie, 
convingeri, limbă, orientare sexuală și 
vârstă, care rămân larg răspândite în multe 
țări și societăți; este profund îngrijorat de 
atitudinile din ce în ce mai intolerante și 
mai încărcate de ură la adresa persoanelor 
care sunt victime ale acestor încălcări ale 
drepturilor omului;

9. atrage atenția asupra cazurilor de 
persecuție și discriminare pe motive de 
etnie, naționalitate, clasă, castă, religie, 
convingeri, limbă, sex, caracteristici 
sexuale, orientare sexuală, identitate de 
gen și vârstă, care rămân larg răspândite în 
multe țări și societăți; este profund 
îngrijorat de atitudinile din ce în ce mai 
intolerante și mai încărcate de ură la adresa 
persoanelor care sunt victime ale acestor 
încălcări ale drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 150
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. atrage atenția asupra cazurilor de 
persecuție și discriminare pe motive de 
etnie, naționalitate, clasă, castă, religie, 
convingeri, limbă, orientare sexuală și 
vârstă, care rămân larg răspândite în multe 
țări și societăți; este profund îngrijorat de 

9. atrage atenția asupra cazurilor de 
persecuție și discriminare pe motive de 
etnie, naționalitate, clasă, castă, religie, 
convingeri, limbă, sex, identitate de gen, 
orientare sexuală și vârstă, care rămân larg 
răspândite în multe țări și societăți; este 



PE642.943v01-00 76/121 AM\1191183RO.docx

RO

atitudinile din ce în ce mai intolerante și 
mai încărcate de ură la adresa persoanelor 
care sunt victime ale acestor încălcări ale 
drepturilor omului;

profund îngrijorat de atitudinile din ce în ce 
mai intolerante și mai încărcate de ură la 
adresa persoanelor care sunt victime ale 
acestor încălcări ale drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 151
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. atrage atenția asupra cazurilor de 
persecuție și discriminare pe motive de 
etnie, naționalitate, clasă, castă, religie, 
convingeri, limbă, orientare sexuală și 
vârstă, care rămân larg răspândite în multe 
țări și societăți; este profund îngrijorat de 
atitudinile din ce în ce mai intolerante și 
mai încărcate de ură la adresa persoanelor 
care sunt victime ale acestor încălcări ale 
drepturilor omului;

9. atrage atenția asupra cazurilor de 
persecuție și discriminare pe motive de 
etnie, naționalitate, clasă, castă, religie, 
convingeri, limbă, sex, orientare sexuală, 
identitate de gen și vârstă, care rămân larg 
răspândite în multe țări și societăți; este 
profund îngrijorat de atitudinile din ce în ce 
mai intolerante și mai încărcate de ură la 
adresa persoanelor care sunt victime ale 
acestor încălcări ale drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 152
Charles Goerens, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. atrage atenția asupra cazurilor de 
persecuție și discriminare pe motive de 
etnie, naționalitate, clasă, castă, religie, 
convingeri, limbă, orientare sexuală și 
vârstă, care rămân larg răspândite în multe 
țări și societăți; este profund îngrijorat de 
atitudinile din ce în ce mai intolerante și 
mai încărcate de ură la adresa persoanelor 
care sunt victime ale acestor încălcări ale 

9. atrage atenția asupra cazurilor de 
persecuție și discriminare pe motive de 
etnie, naționalitate, clasă, castă, religie, 
convingeri, limbă, sex, orientare sexuală, 
identitate de gen și vârstă, care rămân larg 
răspândite în multe țări și societăți; este 
profund îngrijorat de atitudinile din ce în ce 
mai intolerante și mai încărcate de ură la 
adresa persoanelor care sunt victime ale 
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drepturilor omului; acestor încălcări ale drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 153
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. atrage atenția asupra cazurilor de 
persecuție și discriminare pe motive de 
etnie, naționalitate, clasă, castă, religie, 
convingeri, limbă, orientare sexuală și 
vârstă, care rămân larg răspândite în multe 
țări și societăți; este profund îngrijorat de 
atitudinile din ce în ce mai intolerante și 
mai încărcate de ură la adresa persoanelor 
care sunt victime ale acestor încălcări ale 
drepturilor omului;

9. atrage atenția asupra cazurilor de 
persecuție și discriminare pe motive de 
etnie, naționalitate, clasă, castă, religie, 
convingeri, limbă, orientare sexuală, 
identitate de gen, caracteristici sexuale și 
vârstă, care rămân larg răspândite în multe 
țări și societăți; este profund îngrijorat de 
atitudinile din ce în ce mai intolerante și 
mai încărcate de ură la adresa persoanelor 
care sunt victime ale acestor încălcări ale 
drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 154
Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, 
Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, 
Mounir Satouri, Jytte Guteland

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. atrage atenția asupra cazurilor de 
persecuție și discriminare pe motive de 
etnie, naționalitate, clasă, castă, religie, 
convingeri, limbă, orientare sexuală și 
vârstă, care rămân larg răspândite în multe 
țări și societăți; este profund îngrijorat de 
atitudinile din ce în ce mai intolerante și 
mai încărcate de ură la adresa persoanelor 
care sunt victime ale acestor încălcări ale 

9. atrage atenția asupra cazurilor de 
persecuție și discriminare pe motive de 
etnie, naționalitate, clasă, castă, religie, 
convingeri, limbă, orientare sexuală, 
identitate de gen, caracteristici sexuale și 
vârstă, care rămân larg răspândite în multe 
țări și societăți; este profund îngrijorat de 
atitudinile din ce în ce mai intolerante și 
mai încărcate de ură la adresa persoanelor 
care sunt victime ale acestor încălcări ale 
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drepturilor omului; drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 155
Janina Ochojska

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. atrage atenția asupra cazurilor de 
persecuție și discriminare pe motive de 
etnie, naționalitate, clasă, castă, religie, 
convingeri, limbă, orientare sexuală și 
vârstă, care rămân larg răspândite în multe 
țări și societăți; este profund îngrijorat de 
atitudinile din ce în ce mai intolerante și 
mai încărcate de ură la adresa persoanelor 
care sunt victime ale acestor încălcări ale 
drepturilor omului;

9. atrage atenția asupra cazurilor de 
persecuție și discriminare pe motive de 
etnie, naționalitate, clasă, castă, religie, 
convingeri, limbă, gen, orientare sexuală și 
vârstă, care rămân larg răspândite în multe 
țări și societăți; este profund îngrijorat de 
atitudinile din ce în ce mai intolerante și 
mai încărcate de ură la adresa persoanelor 
care sunt victime ale acestor încălcări ale 
drepturilor omului, și de faptul că actorii 
statali și nestatali nu au reușit să 
reacționeze și să îi tragă la răspundere pe 
agresori;

Or. pl

Amendamentul 156
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. atrage atenția asupra cazurilor de 
persecuție și discriminare pe motive de 
etnie, naționalitate, clasă, castă, religie, 
convingeri, limbă, orientare sexuală și 
vârstă, care rămân larg răspândite în multe 
țări și societăți; este profund îngrijorat de 
atitudinile din ce în ce mai intolerante și 
mai încărcate de ură la adresa persoanelor 
care sunt victime ale acestor încălcări ale 

9. atrage atenția asupra cazurilor de 
persecuție și discriminare pe motive de 
etnie, naționalitate, clasă, castă, religie, 
convingeri, limbă, sex, orientare sexuală și 
vârstă, care rămân larg răspândite în multe 
țări și societăți; este profund îngrijorat de 
atitudinile din ce în ce mai intolerante și 
mai încărcate de ură la adresa persoanelor 
care sunt victime ale acestor încălcări ale 
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drepturilor omului; drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 157
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. atrage atenția asupra cazurilor de 
persecuție și discriminare pe motive de 
etnie, naționalitate, clasă, castă, religie, 
convingeri, limbă, orientare sexuală și 
vârstă, care rămân larg răspândite în multe 
țări și societăți; este profund îngrijorat de 
atitudinile din ce în ce mai intolerante și 
mai încărcate de ură la adresa persoanelor 
care sunt victime ale acestor încălcări ale 
drepturilor omului;

9. atrage atenția asupra cazurilor de 
persecuție și discriminare pe motive de 
etnie, naționalitate, clasă, castă, religie, 
convingeri, limbă, gen și vârstă, care 
rămân larg răspândite în multe țări și 
societăți; este profund îngrijorat de 
atitudinile din ce în ce mai intolerante și 
mai încărcate de ură la adresa persoanelor 
care sunt victime ale acestor încălcări ale 
drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 158
Andrius Kubilius

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. atrage atenția asupra cazurilor de 
persecuție și discriminare pe motive de 
etnie, naționalitate, clasă, castă, religie, 
convingeri, limbă, orientare sexuală și 
vârstă, care rămân larg răspândite în multe 
țări și societăți; este profund îngrijorat de 
atitudinile din ce în ce mai intolerante și 
mai încărcate de ură la adresa persoanelor 
care sunt victime ale acestor încălcări ale 
drepturilor omului;

9. atrage atenția asupra cazurilor de 
persecuție și discriminare pe motive de 
etnie, naționalitate, clasă socială, castă, 
religie, convingeri, limbă, orientare sexuală 
și vârstă, care rămân larg răspândite în 
multe țări și societăți; este profund 
îngrijorat de atitudinile din ce în ce mai 
intolerante și mai încărcate de ură la adresa 
persoanelor care sunt victime ale acestor 
încălcări ale drepturilor omului;

Or. en
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Amendamentul 159
Isabel Wiseler-Lima

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. constată că numărul persoanelor 
strămutate forțat în 2018 a depășit 70 de 
milioane, dintre care 26 de milioane au fost 
refugiați3; consideră că războaiele, 
conflictele, opresiunea politică, sărăcia și 
insecuritatea alimentară, condițiile 
inegale de dezvoltare economică și 
efectele adverse ale schimbărilor climatice 
asupra țărilor celor mai sărace din lume 
în special alimentează riscurile de 
declanșare a unor noi conflicte și de 
strămutare în continuare a populațiilor;

10. constată că numărul persoanelor 
strămutate forțat în 2018 a depășit 70 de 
milioane, dintre care 26 de milioane au fost 
refugiați3; 41 de milioane de persoane au 
fost strămutate intern, 3,5 milioane de 
persoane erau solicitanți de azil și că, în 
plus, la nivel mondial se înregistrează 12 
milioane de apatrizi; 

__________________ __________________
3 UNHCR — Raport privind tendințele 
globale în 2018 (19 iunie 2019).

3 UNHCR — Raport privind tendințele 
globale în 2018 (19 iunie 2019).

Or. en

Amendamentul 160
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. constată că numărul persoanelor 
strămutate forțat în 2018 a depășit 70 de 
milioane, dintre care 26 de milioane au fost 
refugiați3; consideră că războaiele, 
conflictele, opresiunea politică, sărăcia și 
insecuritatea alimentară, condițiile 
inegale de dezvoltare economică și efectele 
adverse ale schimbărilor climatice asupra 
țărilor celor mai sărace din lume în special 
alimentează riscurile de declanșare a 
unor noi conflicte și de strămutare în 

10. constată că numărul persoanelor 
strămutate forțat în 2018 a depășit 70 de 
milioane, dintre care 26 de milioane au fost 
refugiați3, 41 de milioane de persoane au 
fost strămutate intern și 3,5 milioane de 
persoane erau solicitanți de azil; în plus, 
la nivel mondial se înregistrează 12 
milioane de apatrizi;  consideră că factorii 
care determină strămutarea populațiilor – 
războaiele, conflictele, opresiunea politică, 
persecuția și violența – se vor intensifica 
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continuare a populațiilor; ca urmare a condițiilor inegale de 
dezvoltare economică și a efectelor 
adverse ale schimbărilor climatice în 
special asupra țărilor celor mai sărace din 
lume;

__________________ __________________
3 UNHCR — Raport privind tendințele 
globale în 2018 (19 iunie 2019).

3 UNHCR — Raport privind tendințele 
globale în 2018 (19 iunie 2019).

Or. en

Amendamentul 161
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. constată că numărul persoanelor 
strămutate forțat în 2018 a depășit 70 de 
milioane, dintre care 26 de milioane au 
fost refugiați3; consideră că războaiele, 
conflictele, opresiunea politică, sărăcia și 
insecuritatea alimentară, condițiile 
inegale de dezvoltare economică și efectele 
adverse ale schimbărilor climatice asupra 
țărilor celor mai sărace din lume în special 
alimentează riscurile de declanșare a 
unor noi conflicte și de strămutare în 
continuare a populațiilor;

10. constată că numărul persoanelor 
strămutate forțat în 2018 depășește 70 de 
milioane, dintre care 26 de milioane sunt 
refugiați; 41 de milioane de persoane sunt 
strămutate intern, iar 3,5 milioane de 
persoane sunt solicitanți de azil; în plus, 
la nivel mondial se înregistrează 12 
milioane de apatrizi;  consideră că factorii 
care determină strămutarea populațiilor – 
războaiele, conflictele, opresiunea politică, 
persecuția și violența – se vor intensifica 
ca urmare a condițiilor inegale de 
dezvoltare economică și a efectelor 
adverse ale schimbărilor climatice în 
special asupra țărilor celor mai sărace din 
lume;

__________________ __________________
3 UNHCR — Raport privind tendințele 
globale în 2018 (19 iunie 2019).

3 UNHCR — Raport privind tendințele 
globale în 2018 (19 iunie 2019).

Or. en

Amendamentul 162
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. constată că numărul persoanelor 
strămutate forțat în 2018 a depășit 70 de 
milioane, dintre care 26 de milioane au fost 
refugiați3; consideră că războaiele, 
conflictele, opresiunea politică, sărăcia și 
insecuritatea alimentară, condițiile inegale 
de dezvoltare economică și efectele 
adverse ale schimbărilor climatice asupra 
țărilor celor mai sărace din lume în special 
alimentează riscurile de declanșare a unor 
noi conflicte și de strămutare în continuare 
a populațiilor;

10. constată că numărul persoanelor 
strămutate forțat în 2018 a depășit 70 de 
milioane, dintre care 26 de milioane au fost 
refugiați3; consideră că războaiele, 
terorismul islamic, conflictele, opresiunea 
politică, sărăcia și insecuritatea alimentară, 
condițiile inegale de dezvoltare economică 
și efectele adverse ale schimbărilor 
climatice asupra țărilor celor mai sărace 
din lume în special alimentează riscurile de 
declanșare a unor noi conflicte și de 
strămutare în continuare a populațiilor;

__________________ __________________
3 UNHCR — Raport privind tendințele 
globale în 2018 (19 iunie 2019).

3 UNHCR — Raport privind tendințele 
globale în 2018 (19 iunie 2019).

Or. en

Amendamentul 163
Bert-Jan Ruissen

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. constată că numărul persoanelor 
strămutate forțat în 2018 a depășit 70 de 
milioane, dintre care 26 de milioane au fost 
refugiați3; consideră că războaiele, 
conflictele, opresiunea politică, sărăcia și 
insecuritatea alimentară, condițiile inegale 
de dezvoltare economică și efectele 
adverse ale schimbărilor climatice asupra 
țărilor celor mai sărace din lume în special 
alimentează riscurile de declanșare a unor 
noi conflicte și de strămutare în continuare 
a populațiilor;

10. constată că numărul persoanelor 
strămutate forțat în 2018 a depășit 70 de 
milioane, dintre care 26 de milioane au fost 
refugiați3; consideră că războaiele, 
conflictele, opresiunea politică, persecuția 
pe motive de religie sau convingeri, 
sărăcia și insecuritatea alimentară, 
condițiile inegale de dezvoltare economică 
și efectele adverse ale schimbărilor 
climatice asupra țărilor celor mai sărace 
din lume în special alimentează riscurile de 
declanșare a unor noi conflicte și de 
strămutare în continuare a populațiilor;

__________________ __________________
3 UNHCR — Raport privind tendințele 3 UNHCR — Raport privind tendințele 



AM\1191183RO.docx 83/121 PE642.943v01-00

RO

globale în 2018 (19 iunie 2019). globale în 2018 (19 iunie 2019).

Or. en

Amendamentul 164
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. constată că numărul persoanelor 
strămutate forțat în 2018 a depășit 70 de 
milioane, dintre care 26 de milioane au fost 
refugiați3; consideră că războaiele, 
conflictele, opresiunea politică, sărăcia și 
insecuritatea alimentară, condițiile inegale 
de dezvoltare economică și efectele 
adverse ale schimbărilor climatice asupra 
țărilor celor mai sărace din lume în special 
alimentează riscurile de declanșare a unor 
noi conflicte și de strămutare în continuare 
a populațiilor;

10. constată că numărul persoanelor 
strămutate forțat în 2018 a depășit 70 de 
milioane, dintre care 26 de milioane au fost 
refugiați3; consideră că războaiele, 
conflictele, opresiunea politică, persecuția 
pe motive de religie sau convingeri, 
sărăcia și insecuritatea alimentară, 
condițiile inegale de dezvoltare economică 
și efectele adverse ale schimbărilor 
climatice asupra țărilor celor mai sărace 
din lume în special alimentează riscurile de 
declanșare a unor noi conflicte și de 
strămutare în continuare a populațiilor;

__________________ __________________
3 UNHCR — Raport privind tendințele 
globale în 2018 (19 iunie 2019).

3 UNHCR — Raport privind tendințele 
globale în 2018 (19 iunie 2019).

Or. en

Amendamentul 165
Janina Ochojska

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. constată că numărul persoanelor 
strămutate forțat în 2018 a depășit 70 de 
milioane, dintre care 26 de milioane au fost 
refugiați3; consideră că războaiele, 
conflictele, opresiunea politică, sărăcia și 

10. constată că numărul persoanelor 
strămutate forțat în 2018 a depășit 70 de 
milioane, dintre care 26 de milioane au fost 
refugiați3; consideră că războaiele, 
conflictele, opresiunea politică, sărăcia și 
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insecuritatea alimentară, condițiile inegale 
de dezvoltare economică și efectele 
adverse ale schimbărilor climatice asupra 
țărilor celor mai sărace din lume în special 
alimentează riscurile de declanșare a unor 
noi conflicte și de strămutare în continuare 
a populațiilor;

insecuritatea privind alimentele și apa, 
condițiile inegale de dezvoltare economică 
și efectele adverse ale schimbărilor 
climatice asupra țărilor celor mai sărace 
din lume în special alimentează riscurile de 
declanșare a unor noi conflicte și de 
strămutare în continuare a populațiilor;

__________________ __________________
3 UNHCR – Raport privind tendințele 
globale în 2018 (19 iunie 2019).

3 UNHCR – Raport privind tendințele 
globale în 2018 (19 iunie 2019).

Or. pl

Amendamentul 166
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. constată că numărul persoanelor 
strămutate forțat în 2018 a depășit 70 de 
milioane, dintre care 26 de milioane au fost 
refugiați3; consideră că războaiele, 
conflictele, opresiunea politică, sărăcia și 
insecuritatea alimentară, condițiile inegale 
de dezvoltare economică și efectele 
adverse ale schimbărilor climatice asupra 
țărilor celor mai sărace din lume în special 
alimentează riscurile de declanșare a unor 
noi conflicte și de strămutare în continuare 
a populațiilor;

10. constată că numărul persoanelor 
strămutate forțat în 2018 a depășit 70 de 
milioane, dintre care 26 de milioane au fost 
refugiați3; consideră că războaiele, 
conflictele, opresiunea politică, sărăcia și 
insecuritatea alimentară, condițiile inegale 
de dezvoltare economică și efectele 
adverse ale schimbărilor climatice asupra 
țărilor celor mai sărace din lume în special 
alimentează riscurile de declanșare a unor 
noi conflicte și de strămutare în continuare 
a populațiilor; îndeamnă UE să încerce să 
combată efectele schimbărilor climatice la 
nivel mondial prin adoptarea unor măsuri 
de politică eficace și sustenabile, printre 
altele, și să se conformeze obiectivelor 
stabilite de Acordul de la Paris; subliniază 
că biodiversitatea și drepturile omului 
sunt interconectate și interdependente și 
reamintește obligațiile care le revin 
statelor în ceea ce privește drepturile 
omului și care presupun protejarea 
biodiversității de care depind aceste 
drepturi, inclusiv prin crearea condițiilor 
necesare pentru participarea cetățenilor 
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la adoptarea deciziilor cu impact asupra 
biodiversității și prin asigurarea accesului 
la căi de atac eficiente în cazul declinului 
și al degradării biodiversității; își exprimă 
sprijinul pentru eforturile internaționale 
la nivel normativ care încep să se 
concretizeze și care vizează infracțiunile 
împotriva mediului;

__________________ __________________
3 UNHCR — Raport privind tendințele 
globale în 2018 (19 iunie 2019).

3 UNHCR — Raport privind tendințele 
globale în 2018 (19 iunie 2019).

Or. en

Amendamentul 167
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. constată că numărul persoanelor 
strămutate forțat în 2018 depășește 70 de 
milioane, dintre care 26 de milioane sunt 
refugiați; 41 de milioane de persoane sunt 
strămutate intern, iar 3,5 milioane de 
persoane sunt solicitanți de azil; în plus, 
la nivel mondial se înregistrează 12 
milioane de apatrizi; consideră că factorii 
care determină strămutarea populațiilor – 
războaiele, conflictele, opresiunea 
politică, persecuția și violența – se vor 
intensifica ca urmare a condițiilor inegale 
de dezvoltare economică și a efectelor 
adverse ale schimbărilor climatice în 
special asupra țărilor celor mai sărace din 
lume;

Or. en

Amendamentul 168
Isabel Wiseler-Lima
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Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. consideră că războaiele, 
conflictele, opresiunea politică, sărăcia și 
insecuritatea alimentară, condițiile 
inegale de dezvoltare economică și 
efectele adverse ale schimbărilor climatice 
– în special asupra țărilor celor mai 
sărace din lume – alimentează riscurile de 
declanșare a unor noi conflicte și de 
strămutare în continuare a populațiilor;

Or. en

Amendamentul 169
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază obligațiile și 
responsabilitățile esențiale care le revin 
statelor și altor factori de decizie, inclusiv 
întreprinderilor, de a atenua efectele 
schimbărilor climatice, de a preveni 
efectul negativ al acestora asupra 
drepturilor omului și de a promova 
politici corespunzătoare în conformitate 
cu obligațiile lor în ceea ce privește 
respectarea drepturilor omului; subliniază 
că schimbările de mediu afectează cele 
mai elementare drepturi ale omului, 
precum accesul la apă, la resurse naturale 
și la hrană; consideră că lupta împotriva 
exploatării și a acaparării resurselor 
trebuie să constituie o prioritate pentru 
UE și statele sale membre; atrage în mod 
insistent atenția asupra legăturii dintre 
această exploatare a resurselor și 
finanțarea conflictelor, a războaielor și a 
actelor de violență, în mod direct sau 
indirect, inclusiv de către corporațiile 
multinaționale; recunoaște că 
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consecințele schimbărilor climatice 
asupra mediului pot exacerba fenomenul 
migrației și al strămutărilor forțate și 
insistă, prin urmare, asupra necesității de 
a pune în aplicare rapid politici menite să 
reducă impactul schimbărilor climatice, 
în conformitate cu Acordul de la Paris; 
prin urmare, consideră că este important 
să existe o cooperare la nivel 
internațional pentru a defini, la nivelul 
ONU, conceptul de „persoane strămutate 
din motive de mediu”, cu scopul de a 
institui un cadru juridic internațional și 
de a adopta o abordare comună pentru 
protecția persoanelor care sunt forțate să 
își părăsească locul de reședință;

Or. en

Amendamentul 170
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că libertatea de 
exprimare, precum și pluralismul mass-
mediei se află în centrul unor societăți 
democratice reziliente; solicită punerea în 
aplicare a celor mai bune garanții posibile 
împotriva campaniilor de dezinformare și a 
propagandei ostile prin dezvoltarea unui 
cadru juridic atât la nivelul UE, cât și la 
nivel internațional pentru combaterea 
amenințărilor hibride, inclusiv războiul 
cibernetic și războiul informațional;

11. subliniază că libertatea de 
exprimare, precum și pluralismul mass-
mediei se află în centrul unor societăți 
democratice reziliente; condamnă 
utilizarea unor obiective legitime, cum ar 
fi combaterea terorismului, securitatea 
statului și asigurarea respectării legii, 
pentru a justifica acțiuni de reducere la 
tăcere a disidenților și de limitare a 
libertății de exprimare, astfel cum se 
întâmplă în Rusia, Egipt, China și în alte 
țări; solicită punerea în aplicare a celor mai 
bune garanții posibile împotriva 
campaniilor de dezinformare și a 
propagandei ostile prin dezvoltarea unui 
cadru juridic atât la nivelul UE, cât și la 
nivel internațional pentru combaterea 
amenințărilor hibride, inclusiv războiul 
cibernetic și războiul informațional;

Or. en
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Amendamentul 171
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că libertatea de 
exprimare, precum și pluralismul mass-
mediei se află în centrul unor societăți 
democratice reziliente; solicită punerea în 
aplicare a celor mai bune garanții posibile 
împotriva campaniilor de dezinformare și a 
propagandei ostile prin dezvoltarea unui 
cadru juridic atât la nivelul UE, cât și la 
nivel internațional pentru combaterea 
amenințărilor hibride, inclusiv războiul 
cibernetic și războiul informațional;

11. subliniază că libertatea de 
exprimare, precum și pluralismul mass-
mediei se află în centrul unor societăți 
democratice reziliente; reamintește că 
activitatea mass-mediei ar trebui să 
reflecte pluralismul, diversitatea și 
nediscriminarea; relevă faptul că sistemul 
de reglementare de către stat a mass-
mediei audiovizuale nu ar trebui să 
restricționeze drepturile persoanelor care 
aparțin minorităților naționale, care ar 
trebui să aibă acces la conținut 
audiovizual în limba lor maternă; 
condamnă campaniile de propagandă și 
dezinformare desfășurate de mass-media 
împotriva minorităților etnice și 
naționale; solicită punerea în aplicare a 
celor mai bune garanții posibile împotriva 
campaniilor de dezinformare și a 
propagandei ostile prin dezvoltarea unui 
cadru juridic atât la nivelul UE, cât și la 
nivel internațional pentru combaterea 
amenințărilor hibride, inclusiv războiul 
cibernetic și războiul informațional;

Or. en

Amendamentul 172
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că libertatea de 
exprimare, precum și pluralismul mass-
mediei se află în centrul unor societăți 

11. subliniază că libertatea de 
exprimare, precum și pluralismul mass-
mediei, atât în mediul online, cât și în cel 
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democratice reziliente; solicită punerea în 
aplicare a celor mai bune garanții posibile 
împotriva campaniilor de dezinformare și a 
propagandei ostile prin dezvoltarea unui 
cadru juridic atât la nivelul UE, cât și la 
nivel internațional pentru combaterea 
amenințărilor hibride, inclusiv războiul 
cibernetic și războiul informațional;

offline, se află în centrul unor societăți 
democratice reziliente; solicită punerea în 
aplicare a celor mai bune garanții posibile 
împotriva campaniilor de dezinformare și a 
propagandei ostile prin dezvoltarea unui 
cadru juridic atât la nivelul UE, cât și la 
nivel internațional pentru combaterea 
amenințărilor hibride, inclusiv războiul 
cibernetic și războiul informațional; 
subliniază importanța asigurării punerii 
în aplicare efective și sistematice a 
Orientărilor UE privind libertatea de 
exprimare online și offline, cât și a 
monitorizării cu regularitate a impactului 
acestora;

Or. en

Amendamentul 173
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că libertatea de 
exprimare, precum și pluralismul mass-
mediei se află în centrul unor societăți 
democratice reziliente; solicită punerea în 
aplicare a celor mai bune garanții posibile 
împotriva campaniilor de dezinformare și a 
propagandei ostile prin dezvoltarea unui 
cadru juridic atât la nivelul UE, cât și la 
nivel internațional pentru combaterea 
amenințărilor hibride, inclusiv războiul 
cibernetic și războiul informațional;

11. subliniază că libertatea de 
exprimare, precum și pluralismul mass-
mediei se află în centrul unor societăți 
democratice reziliente; solicită punerea în 
aplicare a celor mai bune garanții posibile 
împotriva campaniilor de dezinformare și a 
propagandei ostile aflate în desfășurare și 
care sunt lansate de statele autoritare și 
de actorii nestatali, cum ar fi grupările 
teroriste, prin dezvoltarea unui cadru 
juridic atât la nivelul UE, cât și la nivel 
internațional pentru combaterea 
amenințărilor hibride, inclusiv războiul 
cibernetic și războiul informațional;

Or. en

Amendamentul 174
Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, 
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Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, 
Jytte Guteland, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că libertatea de 
exprimare, precum și pluralismul mass-
mediei se află în centrul unor societăți 
democratice reziliente; solicită punerea în 
aplicare a celor mai bune garanții posibile 
împotriva campaniilor de dezinformare și a 
propagandei ostile prin dezvoltarea unui 
cadru juridic atât la nivelul UE, cât și la 
nivel internațional pentru combaterea 
amenințărilor hibride, inclusiv războiul 
cibernetic și războiul informațional;

11. subliniază că libertatea de 
exprimare, precum și pluralismul mass-
mediei se află în centrul unor societăți 
democratice reziliente; solicită punerea în 
aplicare a celor mai bune garanții posibile 
împotriva discursului de incitare la ură, a 
campaniilor de dezinformare și a 
propagandei ostile prin dezvoltarea unui 
cadru juridic atât la nivelul UE, cât și la 
nivel internațional pentru combaterea 
amenințărilor hibride, inclusiv războiul 
cibernetic și războiul informațional;

Or. en

Amendamentul 175
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că libertatea de 
exprimare, precum și pluralismul mass-
mediei se află în centrul unor societăți 
democratice reziliente; solicită punerea în 
aplicare a celor mai bune garanții posibile 
împotriva campaniilor de dezinformare și a 
propagandei ostile prin dezvoltarea unui 
cadru juridic atât la nivelul UE, cât și la 
nivel internațional pentru combaterea 
amenințărilor hibride, inclusiv războiul 
cibernetic și războiul informațional;

11. subliniază că libertatea de 
exprimare, precum și pluralismul mass-
mediei se află în centrul unor societăți 
democratice reziliente; solicită punerea în 
aplicare a celor mai bune garanții posibile 
împotriva discursului de incitare la ură, a 
campaniilor de dezinformare și a 
propagandei ostile prin dezvoltarea unui 
cadru juridic atât la nivelul UE, cât și la 
nivel internațional pentru combaterea 
amenințărilor hibride, inclusiv războiul 
cibernetic și războiul informațional;

Or. en
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Amendamentul 176
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că libertatea de 
exprimare, precum și pluralismul mass-
mediei se află în centrul unor societăți 
democratice reziliente; solicită punerea în 
aplicare a celor mai bune garanții posibile 
împotriva campaniilor de dezinformare și a 
propagandei ostile prin dezvoltarea unui 
cadru juridic atât la nivelul UE, cât și la 
nivel internațional pentru combaterea 
amenințărilor hibride, inclusiv războiul 
cibernetic și războiul informațional;

11. subliniază că libertatea de 
exprimare, precum și pluralismul mass-
mediei se află în centrul unor societăți 
democratice reziliente; solicită punerea în 
aplicare a celor mai bune garanții posibile 
împotriva discursului de incitare la ură, a 
campaniilor de dezinformare și a 
propagandei ostile prin dezvoltarea unui 
cadru juridic atât la nivelul UE, cât și la 
nivel internațional pentru combaterea 
amenințărilor hibride, inclusiv războiul 
cibernetic și războiul informațional;

Or. en

Amendamentul 177
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că libertatea de 
exprimare, precum și pluralismul mass-
mediei se află în centrul unor societăți 
democratice reziliente; solicită punerea în 
aplicare a celor mai bune garanții posibile 
împotriva campaniilor de dezinformare și a 
propagandei ostile prin dezvoltarea unui 
cadru juridic atât la nivelul UE, cât și la 
nivel internațional pentru combaterea 
amenințărilor hibride, inclusiv războiul 
cibernetic și războiul informațional;

11. subliniază că libertatea de 
exprimare, precum și pluralismul mass-
mediei se află în centrul unor societăți 
democratice reziliente; solicită punerea în 
aplicare a celor mai bune garanții posibile 
împotriva discursului de incitare la ură, a 
campaniilor de dezinformare și a 
propagandei ostile prin dezvoltarea unui 
cadru juridic atât la nivelul UE, cât și la 
nivel internațional pentru combaterea 
amenințărilor hibride, inclusiv războiul 
cibernetic și războiul informațional;

Or. en
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Amendamentul 178
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că libertatea de 
exprimare, precum și pluralismul mass-
mediei se află în centrul unor societăți 
democratice reziliente; solicită punerea în 
aplicare a celor mai bune garanții posibile 
împotriva campaniilor de dezinformare și a 
propagandei ostile prin dezvoltarea unui 
cadru juridic atât la nivelul UE, cât și la 
nivel internațional pentru combaterea 
amenințărilor hibride, inclusiv războiul 
cibernetic și războiul informațional;

11. subliniază că libertatea de 
exprimare, precum și pluralismul mass-
mediei se află în centrul unor societăți 
democratice reziliente; solicită punerea în 
aplicare a celor mai bune garanții posibile 
împotriva discursului de incitare la ură, a 
campaniilor de dezinformare și a 
propagandei ostile prin dezvoltarea unui 
cadru juridic atât la nivelul UE, cât și la 
nivel internațional pentru combaterea 
amenințărilor hibride, inclusiv războiul 
cibernetic și războiul informațional;

Or. en

Amendamentul 179
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că libertatea de 
exprimare, precum și pluralismul mass-
mediei se află în centrul unor societăți 
democratice reziliente; solicită punerea în 
aplicare a celor mai bune garanții posibile 
împotriva campaniilor de dezinformare și a 
propagandei ostile prin dezvoltarea unui 
cadru juridic atât la nivelul UE, cât și la 
nivel internațional pentru combaterea 
amenințărilor hibride, inclusiv războiul 
cibernetic și războiul informațional;

11. subliniază că libertatea de 
exprimare, precum și pluralismul mass-
mediei se află în centrul unor societăți 
democratice reziliente; solicită punerea în 
aplicare a celor mai bune garanții posibile 
împotriva campaniilor de dezinformare, a 
propagandei ostile și a radicalizării prin 
dezvoltarea unui cadru juridic atât la 
nivelul UE, cât și la nivel internațional 
pentru combaterea amenințărilor hibride, 
inclusiv războiul cibernetic și războiul 
informațional;

Or. en



AM\1191183RO.docx 93/121 PE642.943v01-00

RO

Amendamentul 180
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că libertatea de 
exprimare, precum și pluralismul mass-
mediei se află în centrul unor societăți 
democratice reziliente; solicită punerea în 
aplicare a celor mai bune garanții posibile 
împotriva campaniilor de dezinformare și a 
propagandei ostile prin dezvoltarea unui 
cadru juridic atât la nivelul UE, cât și la 
nivel internațional pentru combaterea 
amenințărilor hibride, inclusiv războiul 
cibernetic și războiul informațional;

11. subliniază că libertatea de 
exprimare, precum și pluralismul mass-
mediei se află în centrul unor societăți 
democratice reziliente; solicită punerea în 
aplicare a celor mai bune garanții posibile 
împotriva campaniilor de dezinformare și a 
propagandei ostile prin dezvoltarea unui 
cadru juridic la nivel internațional pentru 
combaterea amenințărilor hibride, inclusiv 
războiul cibernetic și războiul 
informațional;

Or. en

Amendamentul 181
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că libertatea de 
exprimare, precum și pluralismul mass-
mediei se află în centrul unor societăți 
democratice reziliente; solicită punerea în 
aplicare a celor mai bune garanții posibile 
împotriva campaniilor de dezinformare și a 
propagandei ostile prin dezvoltarea unui 
cadru juridic atât la nivelul UE, cât și la 
nivel internațional pentru combaterea 
amenințărilor hibride, inclusiv războiul 
cibernetic și războiul informațional;

11. subliniază că libertatea de 
exprimare, precum și pluralismul mass-
mediei se află în centrul unor societăți 
democratice reziliente; solicită punerea în 
aplicare a celor mai bune garanții posibile 
împotriva campaniilor de dezinformare și a 
propagandei ostile prin dezvoltarea unui 
cadru juridic atât la nivelul UE, cât și la 
nivel internațional pentru combaterea 
amenințărilor hibride, inclusiv războiul 
cibernetic și războiul informațional, fără a 
compromite drepturile fundamentale;

Or. en
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Amendamentul 182
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reamintește că UE s-a angajat să 
plaseze drepturile omului și democrația în 
centrul relațiilor sale cu țările din afara UE; 
subliniază, prin urmare, că obiectivul de a 
promova drepturile omului și democrația în 
întreaga lume presupune ca acesta să fie 
integrat în toate politicile UE care au o 
dimensiune externă;

12. reamintește că UE s-a angajat să 
plaseze drepturile omului și democrația în 
centrul relațiilor sale cu țările din afara UE; 
subliniază, prin urmare, că obiectivul de a 
promova drepturile omului și democrația în 
întreaga lume presupune ca acesta să fie 
integrat în toate politicile UE care au o 
dimensiune externă; solicită ca UE să 
acorde o atenție deosebită evaluării și 
prevenirii oricăror încălcări legate de 
politicile, proiectele și finanțările proprii 
ale Uniunii în țări terțe, inclusiv prin 
instituirea unui mecanism de tratare a 
plângerilor pentru persoanele sau 
grupurile ale căror drepturi ar fi fost 
încălcate de activitățile UE în țările în 
cauză;

Or. en

Amendamentul 183
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reamintește că UE s-a angajat să 
plaseze drepturile omului și democrația în 
centrul relațiilor sale cu țările din afara UE; 
subliniază, prin urmare, că obiectivul de a 
promova drepturile omului și democrația în 
întreaga lume presupune ca acesta să fie 
integrat în toate politicile UE care au o 
dimensiune externă;

12. reamintește că UE s-a angajat să 
plaseze drepturile omului și democrația în 
centrul relațiilor sale cu țările din afara UE; 
subliniază, prin urmare, că obiectivul de a 
promova drepturile omului și democrația în 
întreaga lume presupune ca acesta să fie 
integrat în toate politicile UE care au o 
dimensiune externă; subliniază că UE ar 
trebui, prin urmare, să instituie măsuri 
pentru a garanta că angajamentele pe 
care și le asumă nu au drept efect 
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sprijinirea neintenționată a regimurilor 
autoritare;

Or. en

Amendamentul 184
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reamintește că UE s-a angajat să 
plaseze drepturile omului și democrația în 
centrul relațiilor sale cu țările din afara UE; 
subliniază, prin urmare, că obiectivul de a 
promova drepturile omului și democrația în 
întreaga lume presupune ca acesta să fie 
integrat în toate politicile UE care au o 
dimensiune externă;

12. reamintește că UE s-a angajat să 
plaseze drepturile omului și democrația în 
centrul relațiilor sale cu țările din afara UE; 
subliniază, prin urmare, că obiectivul de a 
promova drepturile omului și democrația în 
întreaga lume presupune ca acesta să fie 
integrat în toate politicile UE care au o 
dimensiune externă; subliniază că UE ar 
trebui, prin urmare, să instituie măsuri 
pentru a garanta că angajamentele pe 
care și le asumă nu au drept efect 
sprijinirea neintenționată a regimurilor 
autoritare;

Or. en

Amendamentul 185
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reamintește că UE s-a angajat să 
plaseze drepturile omului și democrația în 
centrul relațiilor sale cu țările din afara UE; 
subliniază, prin urmare, că obiectivul de a 
promova drepturile omului și democrația în 
întreaga lume presupune ca acesta să fie 
integrat în toate politicile UE care au o 
dimensiune externă;

12. reamintește că UE s-a angajat să 
plaseze drepturile omului și democrația în 
centrul relațiilor sale cu țările din afara UE; 
subliniază, prin urmare, că obiectivul de a 
promova drepturile omului și democrația în 
întreaga lume presupune ca acesta să fie 
integrat în toate politicile UE care au o 
dimensiune externă; salută, prin urmare, 
Concluziile Consiliului privind 
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democrația, adoptate de Consiliu în 
cadrul reuniunii sale din 14 octombrie 
2019 și invită Comisia și statele membre 
ale UE să adopte un nou Plan de acțiune 
al UE privind drepturile omului și 
democrația pentru următorii ani, care să 
fie ambițios, cuprinzător și obligatoriu; 
solicită să fie pus în aplicare un 
mecanism solid de monitorizare;

Or. en

Amendamentul 186
Stelios Kympouropoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. reamintește că UE s-a angajat să 
plaseze drepturile omului și democrația în 
centrul relațiilor sale cu țările din afara UE; 
subliniază, prin urmare, că obiectivul de a 
promova drepturile omului și democrația în 
întreaga lume presupune ca acesta să fie 
integrat în toate politicile UE care au o 
dimensiune externă;

12. reamintește că UE s-a angajat să 
plaseze drepturile omului și democrația în 
centrul relațiilor sale cu țările din afara UE; 
subliniază, prin urmare, că obiectivul de a 
promova drepturile omului și democrația în 
întreaga lume presupune ca acesta să fie 
integrat în toate politicile UE care au o 
dimensiune externă; ia act de importanța 
societății civile pentru a putea defini un 
răspuns flexibil, prompt și eficace la 
provocarea reprezentată de regimurile 
care încalcă dreptul internațional, 
drepturile omului și principiile 
democratice;

Or. en

Amendamentul 187
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază importanța promovării 
și integrării drepturilor omului în 
întreaga politică externă a UE; ia act de 
lucrările care vizează aceste chestiuni 
importante, care se desfășoară în prezent 
în cadrul unei subcomisii a 
Parlamentului; își reiterează solicitarea 
de a actualiza statutul acestei subcomisii, 
pentru a o transforma într-o comisie de 
sine stătătoare;

Or. en

Amendamentul 188
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită Comisia și statele membre 
ale UE să adopte un nou Plan de acțiune 
privind drepturile omului și democrația 
care să fie ambițios, obligatoriu și 
încadrat în timp; subliniază faptul că 
punerea în aplicare și impactul acestui 
plan de acțiune ar trebui să fie evaluate 
prin intermediul unui mecanism solid de 
monitorizare; insistă asupra necesității de 
a aborda în mod adecvat, în acest viitor 
plan de acțiune, noile provocări apărute 
în materie de drepturi ale omului, inclusiv 
drepturile digitale, dar și aspecte esențiale 
legate de drepturile omului care fuseseră 
neglijate în trecut, cum ar fi drepturile la 
protecția mediului, drepturile persoanelor 
în vârstă, sportul și drepturile omului, 
precum și drepturile migranților; 
subliniază că statele membre ale UE ar 
trebui să își asume în mai mare măsură 
responsabilitatea pentru planul de acțiune 
și să raporteze cu privire la punerea în 



PE642.943v01-00 98/121 AM\1191183RO.docx

RO

aplicare a acestuia;

Or. en

Amendamentul 189
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită Comisia și statele membre 
ale UE să adopte un nou Plan de acțiune 
privind drepturile omului și democrația 
pentru următorii cinci ani care să fie 
ambițios, cuprinzător și obligatoriu; 
subliniază faptul că punerea în aplicare și 
impactul acestui plan de acțiune ar trebui 
să fie evaluate prin intermediul unui 
mecanism solid de monitorizare;

Or. en

Amendamentul 190
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită Comisia și statele membre 
ale UE să adopte un nou Plan de acțiune 
privind drepturile omului și democrația 
pentru următorii cinci ani care să fie 
ambițios, cuprinzător și obligatoriu; 
subliniază faptul că punerea în aplicare și 
impactul acestui plan de acțiune ar trebui 
să fie evaluate prin intermediul unui 
mecanism solid de monitorizare;

Or. en
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Amendamentul 191
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită Comisia și statele membre 
ale UE să adopte un nou Plan de acțiune 
privind drepturile omului și democrația 
pentru următorii cinci ani care să fie 
ambițios, cuprinzător și obligatoriu; 
subliniază faptul că punerea în aplicare și 
impactul acestui plan de acțiune ar trebui 
să fie evaluate prin intermediul unui 
mecanism solid de monitorizare;

Or. en

Amendamentul 192
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. pune în evidență importanța 
rezoluțiilor sale privind încălcarea 
drepturilor omului, a democrației și a 
statului de drept (cunoscute ca rezoluții de 
urgență, depuse în conformitate cu 
articolul 144 sau fostul articol 135 din 
Regulamentul său de procedură); 
subliniază faptul că, prin intermediul 
acestui instrument, se consolidează 
recurența pe plan juridic a implicării UE 
în lupta pentru apărarea drepturilor 
omului, conferindu-i acesteia o vizibilitate 
deosebit de ridicată; invită SEAE să îi 
prezinte Parlamentului rapoarte periodice 
cu privire la acțiunile ulterioare pe care 
le-a întreprins în temeiul tuturor 
rezoluțiilor de urgență și/sau al 
recomandărilor cuprinse în acestea; 
invită SEAE și statele membre ale UE să 
asigure o mai mare vizibilitate a 
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încălcărilor drepturilor omului semnalate 
în rezoluțiile de urgență ale 
Parlamentului; își reiterează convingerea 
că acest instrument poate fi dezvoltat în 
continuare pentru a consolida drepturile 
omului și democrația printr-o focalizare 
mai promptă asupra temelor de interes, o 
abordare mai precisă și o eficiență 
sporită;

Or. en

Amendamentul 193
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. îi recomandă insistent Comisiei să 
își intensifice cooperarea cu Subcomisia 
pentru drepturile omului din cadrul 
Parlamentului, pentru a-i permite să 
contribuie activ la realizarea viitorului 
Plan de acțiune al UE privind drepturile 
omului și democrația;

Or. en

Amendamentul 194
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. invită SEAE și Comisia să 
informeze și să consulte Subcomisia 
pentru drepturile omului a Parlamentului 
și să coopereze îndeaproape cu aceasta 
atunci când revizuiesc și/sau adoptă 
documente de politică ale UE în scopul 
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aplicării și al monitorizării politicii 
externe a UE în domeniul drepturilor 
omului;

Or. en

Amendamentul 195
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază faptul că comerțul și 
drepturile omului se consolidează 
reciproc, iar comunitatea de afaceri are 
un rol important în oferirea unor 
stimulente pozitive pentru promovarea 
drepturilor omului, a democrației și a 
responsabilității întreprinderilor; 
reamintește Comisiei și Serviciului 
European de Acțiune Externă (SEAE) 
necesitatea de a utiliza în mod eficient 
clauzele privind drepturile omului în cadrul 
acordurilor internaționale, pe baza 
dialogului politic, a evaluării periodice a 
progreselor și a recurgerii la procedura de 
consultare la cererea unei părți; solicită 
instituirea unor mecanisme solide de 
punere în aplicare și monitorizare a 
clauzelor privind drepturile omului, care să 
implice Parlamentul, societatea civilă 
locală și organizațiile internaționale 
relevante, precum și stabilirea unui 
mecanism de tratare a plângerilor pentru 
grupurile de cetățeni și părțile interesate 
care sunt afectate de încălcările drepturilor 
omului;

13. reamintește Comisiei și Serviciului 
European de Acțiune Externă (SEAE) 
necesitatea de a utiliza în mod eficient 
clauzele privind drepturile omului în cadrul 
acordurilor internaționale, pe baza 
dialogului politic, a evaluării periodice a 
progreselor și a recurgerii la procedura de 
consultare la cererea unei părți; solicită 
instituirea unor mecanisme solide de 
punere în aplicare și monitorizare a 
clauzelor privind drepturile omului, care să 
implice Parlamentul, societatea civilă 
locală și organizațiile internaționale 
relevante, precum și stabilirea unui 
mecanism de tratare a plângerilor pentru 
grupurile de cetățeni și părțile interesate 
care sunt afectate de încălcările drepturilor 
omului;

Or. en

Amendamentul 196
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE
Heidi Hautala
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază faptul că comerțul și 
drepturile omului se consolidează 
reciproc, iar comunitatea de afaceri are un 
rol important în oferirea unor stimulente 
pozitive pentru promovarea drepturilor 
omului, a democrației și a responsabilității 
întreprinderilor; reamintește Comisiei și 
Serviciului European de Acțiune Externă 
(SEAE) necesitatea de a utiliza în mod 
eficient clauzele privind drepturile omului 
în cadrul acordurilor internaționale, pe 
baza dialogului politic, a evaluării 
periodice a progreselor și a recurgerii la 
procedura de consultare la cererea unei 
părți; solicită instituirea unor mecanisme 
solide de punere în aplicare și monitorizare 
a clauzelor privind drepturile omului, care 
să implice Parlamentul, societatea civilă 
locală și organizațiile internaționale 
relevante, precum și stabilirea unui 
mecanism de tratare a plângerilor pentru 
grupurile de cetățeni și părțile interesate 
care sunt afectate de încălcările drepturilor 
omului;

13. subliniază faptul că derularea 
activităților comerciale nu ar trebui să 
afecteze în mod negativ posibilitatea de 
exercitare a drepturilor omului, precum și 
că, în acest context, comunitatea de afaceri 
are un rol important în oferirea unor 
stimulente pozitive pentru promovarea 
drepturilor omului, a democrației și a 
responsabilității întreprinderilor; 
reamintește Comisiei și Serviciului 
European de Acțiune Externă (SEAE) 
necesitatea de a utiliza în mod eficient 
clauzele privind drepturile omului în cadrul 
acordurilor internaționale, pe baza 
dialogului politic, a evaluării periodice a 
progreselor și a recurgerii la procedura de 
consultare la cererea unei părți; solicită 
instituirea unor mecanisme solide de 
punere în aplicare și monitorizare a 
clauzelor privind drepturile omului, 
inclusiv prin intermediul unor criterii de 
evaluare măsurabile, care să implice 
Parlamentul, societatea civilă locală și 
organizațiile internaționale relevante, 
precum și stabilirea unui mecanism de 
tratare a plângerilor pentru grupurile de 
cetățeni și părțile interesate care sunt 
afectate de încălcările drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 197
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază faptul că comerțul și 
drepturile omului se consolidează reciproc, 
iar comunitatea de afaceri are un rol 

13. subliniază faptul că politicile în 
domeniul comerțului și drepturile omului 
trebuie să se consolideze reciproc, iar UE 
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important în oferirea unor stimulente 
pozitive pentru promovarea drepturilor 
omului, a democrației și a responsabilității 
întreprinderilor; reamintește Comisiei și 
Serviciului European de Acțiune Externă 
(SEAE) necesitatea de a utiliza în mod 
eficient clauzele privind drepturile omului 
în cadrul acordurilor internaționale, pe 
baza dialogului politic, a evaluării 
periodice a progreselor și a recurgerii la 
procedura de consultare la cererea unei 
părți; solicită instituirea unor mecanisme 
solide de punere în aplicare și monitorizare 
a clauzelor privind drepturile omului, care 
să implice Parlamentul, societatea civilă 
locală și organizațiile internaționale 
relevante, precum și stabilirea unui 
mecanism de tratare a plângerilor pentru 
grupurile de cetățeni și părțile interesate 
care sunt afectate de încălcările 
drepturilor omului;

și statele sale membre trebuie să 
reglementeze activitățile comunității de 
afaceri pentru a preveni orice cazuri de 
încălcare a drepturilor omului de către 
întreprinderi în afara UE; reamintește 
Comisiei și Serviciului European de 
Acțiune Externă (SEAE) necesitatea de a 
utiliza în mod eficient clauzele privind 
drepturile omului în cadrul acordurilor 
internaționale, pe baza dialogului politic, a 
evaluării periodice a progreselor și a 
recurgerii la procedura de consultare la 
cererea unei părți; solicită instituirea unor 
mecanisme solide de punere în aplicare și 
monitorizare a clauzelor privind drepturile 
omului, care să implice Parlamentul, 
societatea civilă locală și organizațiile 
internaționale relevante, precum și 
stabilirea unui mecanism eficace și 
independent de tratare a plângerilor pentru 
grupurile de cetățeni și părțile interesate 
care sunt afectate de acordurile comerciale 
și de investiții sau de încălcări;

Or. en

Amendamentul 198
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază faptul că comerțul și 
drepturile omului se consolidează reciproc, 
iar comunitatea de afaceri are un rol 
important în oferirea unor stimulente 
pozitive pentru promovarea drepturilor 
omului, a democrației și a responsabilității 
întreprinderilor; reamintește Comisiei și 
Serviciului European de Acțiune Externă 
(SEAE) necesitatea de a utiliza în mod 
eficient clauzele privind drepturile omului 
în cadrul acordurilor internaționale, pe 
baza dialogului politic, a evaluării 
periodice a progreselor și a recurgerii la 
procedura de consultare la cererea unei 

13. subliniază faptul că comerțul și 
drepturile omului pot și trebuie să se 
consolideze reciproc, iar comunitatea de 
afaceri are un rol important în oferirea unor 
stimulente pozitive pentru promovarea 
drepturilor omului, a democrației și a 
responsabilității întreprinderilor; 
reamintește Comisiei și Serviciului 
European de Acțiune Externă (SEAE) 
necesitatea de a utiliza în mod eficient 
clauzele privind drepturile omului în cadrul 
acordurilor internaționale, pe baza 
dialogului politic, a evaluării periodice a 
progreselor și a recurgerii la procedura de 
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părți; solicită instituirea unor mecanisme 
solide de punere în aplicare și monitorizare 
a clauzelor privind drepturile omului, care 
să implice Parlamentul, societatea civilă 
locală și organizațiile internaționale 
relevante, precum și stabilirea unui 
mecanism de tratare a plângerilor pentru 
grupurile de cetățeni și părțile interesate 
care sunt afectate de încălcările drepturilor 
omului;

consultare la cererea unei părți; solicită 
instituirea unor mecanisme solide de 
punere în aplicare și monitorizare a 
clauzelor privind drepturile omului, care să 
implice Parlamentul, societatea civilă 
locală și organizațiile internaționale 
relevante, precum și stabilirea unui 
mecanism de tratare a plângerilor pentru 
grupurile de cetățeni și părțile interesate 
care sunt afectate de încălcările drepturilor 
omului;

Or. en

Amendamentul 199
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază faptul că comerțul și 
drepturile omului se consolidează reciproc, 
iar comunitatea de afaceri are un rol 
important în oferirea unor stimulente 
pozitive pentru promovarea drepturilor 
omului, a democrației și a responsabilității 
întreprinderilor; reamintește Comisiei și 
Serviciului European de Acțiune Externă 
(SEAE) necesitatea de a utiliza în mod 
eficient clauzele privind drepturile omului 
în cadrul acordurilor internaționale, pe 
baza dialogului politic, a evaluării 
periodice a progreselor și a recurgerii la 
procedura de consultare la cererea unei 
părți; solicită instituirea unor mecanisme 
solide de punere în aplicare și monitorizare 
a clauzelor privind drepturile omului, care 
să implice Parlamentul, societatea civilă 
locală și organizațiile internaționale 
relevante, precum și stabilirea unui 
mecanism de tratare a plângerilor pentru 
grupurile de cetățeni și părțile interesate 
care sunt afectate de încălcările drepturilor 
omului;

13. subliniază faptul că comerțul și 
drepturile omului se consolidează reciproc 
și că, deși comunitatea de afaceri are un rol 
important de jucat, numai statele-națiuni 
au capacitatea de a oferi stimulente 
pozitive pentru promovarea drepturilor 
omului, a democrației și a responsabilității 
întreprinderilor; reamintește Comisiei și 
Serviciului European de Acțiune Externă 
(SEAE) necesitatea de a utiliza în mod 
eficient clauzele privind drepturile omului 
în cadrul acordurilor internaționale, pe 
baza dialogului politic, a evaluării 
periodice a progreselor și a recurgerii la 
procedura de consultare la cererea unei 
părți; solicită instituirea unor mecanisme 
solide de punere în aplicare și monitorizare 
a clauzelor privind drepturile omului, care 
să implice Parlamentul, societatea civilă 
locală și organizațiile internaționale 
relevante, precum și stabilirea unui 
mecanism de tratare a plângerilor pentru 
grupurile de cetățeni și părțile interesate 
care sunt afectate de încălcările drepturilor 
omului;
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Or. en

Amendamentul 200
Bettina Vollath

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază faptul că comerțul și 
drepturile omului se consolidează reciproc, 
iar comunitatea de afaceri are un rol 
important în oferirea unor stimulente 
pozitive pentru promovarea drepturilor 
omului, a democrației și a responsabilității 
întreprinderilor;  reamintește Comisiei și 
Serviciului European de Acțiune Externă 
(SEAE) necesitatea de a utiliza în mod 
eficient clauzele privind drepturile omului 
în cadrul acordurilor internaționale, pe 
baza dialogului politic, a evaluării 
periodice a progreselor și a recurgerii la 
procedura de consultare la cererea unei 
părți;  solicită instituirea unor mecanisme 
solide de punere în aplicare și monitorizare 
a clauzelor privind drepturile omului, care 
să implice Parlamentul, societatea civilă 
locală și organizațiile internaționale 
relevante, precum și stabilirea unui 
mecanism de tratare a plângerilor pentru 
grupurile de cetățeni și părțile interesate 
care sunt afectate de încălcările drepturilor 
omului;

13. subliniază faptul că comerțul și 
drepturile omului se consolidează reciproc, 
iar comunitatea de afaceri are un rol 
important în oferirea unor stimulente 
pozitive pentru promovarea drepturilor 
omului, a democrației și a responsabilității 
întreprinderilor; invită Comisia și Serviciul 
European de Acțiune Externă (SEAE) să 
utilizeze urgent, în mod eficient și 
obligatoriu clauzele privind drepturile 
omului în cadrul acordurilor internaționale, 
nu doar pentru a asigura dialogul politic 
și evaluarea periodică a progreselor și a 
recurgerii la procedura de consultare la 
cererea unei părți, ci și să permită 
realizarea unor eforturi solide pentru a 
crea un mecanism de sancționare eficient, 
cu caracter juridic obligatoriu, pentru 
cazurile de încălcări grave ale drepturilor 
omului ca urmare a activităților 
comerciale ale unor companii; solicită 
instituirea unor mecanisme solide de 
punere în aplicare și monitorizare a 
clauzelor privind drepturile omului, care să 
implice Parlamentul, societatea civilă 
locală și organizațiile internaționale 
relevante, precum și stabilirea unui 
mecanism de tratare a plângerilor pentru 
grupurile de cetățeni și părțile interesate 
care sunt afectate de încălcările drepturilor 
omului;

Or. de

Amendamentul 201
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază faptul că comerțul și 
drepturile omului se consolidează reciproc, 
iar comunitatea de afaceri are un rol 
important în oferirea unor stimulente 
pozitive pentru promovarea drepturilor 
omului, a democrației și a responsabilității 
întreprinderilor; reamintește Comisiei și 
Serviciului European de Acțiune Externă 
(SEAE) necesitatea de a utiliza în mod 
eficient clauzele privind drepturile omului 
în cadrul acordurilor internaționale, pe 
baza dialogului politic, a evaluării 
periodice a progreselor și a recurgerii la 
procedura de consultare la cererea unei 
părți; solicită instituirea unor mecanisme 
solide de punere în aplicare și monitorizare 
a clauzelor privind drepturile omului, care 
să implice Parlamentul, societatea civilă 
locală și organizațiile internaționale 
relevante, precum și stabilirea unui 
mecanism de tratare a plângerilor pentru 
grupurile de cetățeni și părțile interesate 
care sunt afectate de încălcările drepturilor 
omului;

13. subliniază faptul că comerțul și 
drepturile omului se consolidează reciproc, 
iar comunitatea de afaceri are un rol 
important în oferirea unor stimulente 
pozitive pentru promovarea drepturilor 
omului, a democrației și a responsabilității 
întreprinderilor; reamintește Comisiei și 
Serviciului European de Acțiune Externă 
(SEAE) necesitatea de a utiliza în mod 
eficient clauzele privind drepturile omului 
în cadrul acordurilor internaționale, pe 
baza dialogului politic, a evaluării 
periodice a progreselor și a recurgerii la 
procedura de consultare la cererea unei 
părți; solicită instituirea unor mecanisme 
executorii de punere în aplicare și 
monitorizare a clauzelor privind drepturile 
omului, care să implice Parlamentul, 
societatea civilă locală și organizațiile 
internaționale relevante, prin intermediul 
cărora UE să poată sancționa țările 
partenere care comit încălcări ale 
drepturilor omului, precum și stabilirea 
unui mecanism de tratare a plângerilor 
pentru grupurile de cetățeni și părțile 
interesate care sunt afectate de încălcările 
drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 202
Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, 
Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, 
Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază faptul că comerțul și 
drepturile omului se consolidează reciproc, 

13. subliniază faptul că comerțul și 
drepturile omului se consolidează reciproc, 
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iar comunitatea de afaceri are un rol 
important în oferirea unor stimulente 
pozitive pentru promovarea drepturilor 
omului, a democrației și a responsabilității 
întreprinderilor; reamintește Comisiei și 
Serviciului European de Acțiune Externă 
(SEAE) necesitatea de a utiliza în mod 
eficient clauzele privind drepturile omului 
în cadrul acordurilor internaționale, pe 
baza dialogului politic, a evaluării 
periodice a progreselor și a recurgerii la 
procedura de consultare la cererea unei 
părți; solicită instituirea unor mecanisme 
solide de punere în aplicare și monitorizare 
a clauzelor privind drepturile omului, care 
să implice Parlamentul, societatea civilă 
locală și organizațiile internaționale 
relevante, precum și stabilirea unui 
mecanism de tratare a plângerilor pentru 
grupurile de cetățeni și părțile interesate 
care sunt afectate de încălcările drepturilor 
omului;

iar comunitatea de afaceri are un rol 
important în oferirea unor stimulente 
pozitive pentru promovarea drepturilor 
omului, a democrației și a responsabilității 
întreprinderilor; reamintește Comisiei și 
Serviciului European de Acțiune Externă 
(SEAE) necesitatea de a utiliza în mod 
eficient clauzele privind drepturile omului 
în cadrul acordurilor internaționale, pe 
baza dialogului politic, a evaluării 
periodice a progreselor și a recurgerii la 
procedura de consultare la cererea unei 
părți; solicită instituirea unor mecanisme 
solide de punere în aplicare și monitorizare 
a clauzelor privind drepturile omului, care 
să implice Parlamentul, societatea civilă 
națională și locală și organizațiile 
internaționale relevante, precum și 
stabilirea unui mecanism de tratare a 
plângerilor pentru grupurile de cetățeni și 
părțile interesate care sunt afectate de 
încălcările drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 203
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază faptul că comerțul și 
drepturile omului se consolidează reciproc, 
iar comunitatea de afaceri are un rol 
important în oferirea unor stimulente 
pozitive pentru promovarea drepturilor 
omului, a democrației și a responsabilității 
întreprinderilor; reamintește Comisiei și 
Serviciului European de Acțiune Externă 
(SEAE) necesitatea de a utiliza în mod 
eficient clauzele privind drepturile omului 
în cadrul acordurilor internaționale, pe 
baza dialogului politic, a evaluării 
periodice a progreselor și a recurgerii la 
procedura de consultare la cererea unei 
părți; solicită instituirea unor mecanisme 

13. subliniază faptul că comerțul și 
drepturile omului se consolidează reciproc, 
iar comunitatea de afaceri are un rol 
important în oferirea unor stimulente 
pozitive pentru promovarea drepturilor 
omului, a democrației și a responsabilității 
întreprinderilor; reamintește Comisiei și 
Serviciului European de Acțiune Externă 
(SEAE) necesitatea de a utiliza în mod 
eficient clauzele privind drepturile omului 
în cadrul acordurilor internaționale, pe 
baza dialogului politic, a evaluării 
periodice a progreselor și a recurgerii la 
procedura de consultare la cererea unei 
părți; solicită instituirea unor mecanisme 
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solide de punere în aplicare și monitorizare 
a clauzelor privind drepturile omului, care 
să implice Parlamentul, societatea civilă 
locală și organizațiile internaționale 
relevante, precum și stabilirea unui 
mecanism de tratare a plângerilor pentru 
grupurile de cetățeni și părțile interesate 
care sunt afectate de încălcările drepturilor 
omului;

solide de punere în aplicare și monitorizare 
a clauzelor privind drepturile omului, care 
să implice Parlamentul, societatea civilă și 
organizațiile internaționale relevante, 
precum și stabilirea unui mecanism de 
tratare a plângerilor pentru grupurile de 
cetățeni și părțile interesate care sunt 
afectate de încălcările drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 204
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret, Nils Torvalds

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază că urgențele în materie 
de climă și declinul masiv al 
biodiversității constituie o amenințare 
majoră la adresa drepturilor omului; 
reamintește că drepturile fundamentale 
ale omului la viață, sănătate, hrană și apă 
potabilă sunt amenințate în absența unui 
mediu sănătos, deoarece biodiversitatea le 
oferă oamenilor alimente, medicamente și 
mijloace de subzistență; invită 
Comisia/SEAE să depună eforturi pentru 
elaborarea unei strategii a UE de 
protejare a dreptului la un mediu sănătos, 
cooperând îndeaproape cu țările terțe și 
cu organizațiile internaționale, cum ar fi 
Comisia Națiunilor Unite pentru 
Drepturile Omului (UNCHR), care a 
lansat recent o strategie comună în 
cooperare cu Programul pentru Mediu al 
ONU (UNEP);

Or. en

Amendamentul 205
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann
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Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. atrage atenția asupra impactului 
devastării mediului asupra drepturilor 
omului, atât pentru populațiile care se 
confruntă cu invazii terestre, cât și în 
raport cu respectarea dreptului întregii 
umanități la protecția mediului; 
îndeamnă instituțiile UE și statele 
membre ale Uniunii să includă dreptul la 
respirarea unui aer curat în politicile lor 
în domeniul drepturilor omului de la nivel 
național și internațional;

Or. en

Amendamentul 206
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. reamintește Comisiei și Serviciului 
European de Acțiune Externă (SEAE) că 
este necesar să se auditeze integral și să se 
prezinte conturile pentru ajutoarele 
acordate de UE statelor terțe, având în 
vedere că obiectivul acțiunii externe a UE 
este să promoveze democrația, statul de 
drept, respectarea drepturilor omului și a 
păcii, și reiterează cerința aprobată de 
acest Parlament, în martie 2019, ca 
ajutorul UE să fie suspendat în cazul 
scăderii standardelor democratice sau al 
încălcării drepturilor omului sau a 
statului de drept;

Or. es

Amendamentul 207
Andrius Kubilius



PE642.943v01-00 110/121 AM\1191183RO.docx

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. reamintește că extinderea UE s-a 
dovedit a fi cel mai eficace instrument de 
sprijinire a democrației, a statului de 
drept și a drepturilor omului și, prin 
urmare, opțiunea aderării la UE ar trebui 
să rămână deschisă țărilor care doresc să 
adere la UE și să pună în aplicare 
reformele de tip european, astfel cum se 
prevede la articolul 49 din TUE;

Or. en

Amendamentul 208
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sprijină dialogurile privind 
drepturile omului cu țări din afara UE ca 
un instrument esențial pentru implicarea 
bilaterală în promovarea și protejarea 
drepturilor omului; invită Comisia și SEAE 
să își unească forțele pentru a aborda 
drepturile omului și obligațiile conexe în 
dialoguri sau negocieri în orice zonă 
politică și economică, cu guvernele țărilor 
din afara UE, pentru a consolida impactul 
dialogurilor pe tema drepturilor omului;

14. consideră că dialogurile privind 
drepturile omului cu țări din afara UE pot 
constitui un instrument util pentru 
implicarea bilaterală în promovarea și 
protejarea drepturilor omului, cu condiția 
ca acestea să fie orientate către rezultate 
și să fie supuse periodic unei revizuiri; 
reamintește că orientările UE referitoare 
la dialogurile privind drepturile omului 
prevăd o serie de criterii pentru 
deschiderea unui astfel de dialog, care 
vizează inclusiv „dorința guvernului de a 
îmbunătăți situația, angajamentul 
guvernului de a respecta convențiile 
internaționale în domeniul drepturilor 
omului, voința guvernului de a coopera 
cu procedurile și mecanismele privind 
drepturile omului ale Organizației 
Națiunilor Unite, precum și atitudinea 
guvernului față de societatea civilă”; 
consideră că, într-o serie de cazuri, 
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impactul acestor dialoguri nu pare să fie 
cu adevărat semnificativ în raport cu 
resursele substanțiale care sunt dedicate 
de SEAE și de delegațiile UE în cauză 
dialogurilor respective; solicită SEAE să 
efectueze o evaluare periodică a fiecărui 
dialog, astfel cum se prevede în orientările 
UE, și să se asigure că, în absența unor 
progrese concrete, UE ar trebui fie să își 
adapteze obiectivele, fie să suspende 
dialogul privind drepturile omului cu țara 
în cauză; invită Comisia și SEAE, cu 
implicarea structurilor societății civile de 
la nivel local și internațional și a 
organizațiilor internaționale relevante, să 
își unească forțele pentru a aborda 
drepturile omului și obligațiile conexe în 
dialoguri sau negocieri în orice zonă 
politică și economică, cu guvernele țărilor 
din afara UE, pentru a consolida impactul 
dialogurilor pe tema drepturilor omului; 
insistă asupra faptului că este important 
să fie analizate cazuri individuale în 
contextul dialogurilor privind drepturile 
omului și să se garanteze monitorizarea 
adecvată și transparența acestor cazuri;

Or. en

Amendamentul 209
Janina Ochojska

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sprijină dialogurile privind 
drepturile omului cu țări din afara UE ca 
un instrument esențial pentru implicarea 
bilaterală în promovarea și protejarea 
drepturilor omului; invită Comisia și SEAE 
să își unească forțele pentru a aborda 
drepturile omului și obligațiile conexe în 
dialoguri sau negocieri în orice zonă 
politică și economică, cu guvernele țărilor 
din afara UE, pentru a consolida impactul 

14. sprijină dialogurile privind 
drepturile omului cu țări din afara UE ca 
un instrument esențial pentru implicarea 
bilaterală în promovarea și protejarea 
drepturilor omului; recomandă să se țină 
cont de preocupările exprimate cu privire 
la situația drepturilor omului în acele țări 
și să se ia măsuri adecvate pentru a lupta 
pentru drepturile omului; invită Comisia 
și SEAE să își unească forțele pentru a 
aborda drepturile omului și obligațiile 
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dialogurilor pe tema drepturilor omului; conexe în dialoguri sau negocieri în orice 
zonă politică și economică, cu guvernele 
țărilor din afara UE, pentru a consolida 
impactul dialogurilor pe tema drepturilor 
omului;

Or. pl

Amendamentul 210
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sprijină dialogurile privind 
drepturile omului cu țări din afara UE ca 
un instrument esențial pentru implicarea 
bilaterală în promovarea și protejarea 
drepturilor omului; invită Comisia și SEAE 
să își unească forțele pentru a aborda 
drepturile omului și obligațiile conexe în 
dialoguri sau negocieri în orice zonă 
politică și economică, cu guvernele țărilor 
din afara UE, pentru a consolida impactul 
dialogurilor pe tema drepturilor omului;

14. sprijină dialogurile privind 
drepturile omului cu țări din afara UE ca 
un instrument esențial pentru implicarea 
bilaterală în promovarea și protejarea 
drepturilor omului; invită Comisia și SEAE 
să își unească forțele pentru a aborda 
drepturile omului și obligațiile conexe în 
dialoguri sau negocieri în orice zonă 
politică și economică, cu guvernele țărilor 
din afara UE, pentru a consolida impactul 
dialogurilor pe tema drepturilor omului; 
solicită să se permită participarea unor 
observatori din partea societății civile la 
dialogurile bilaterale, să se realizeze 
evaluări ale acestor dialoguri o dată la doi 
ani și să se monitorizeze progresele 
realizate în cadrul acordurilor și al 
angajamentelor asumate prin intermediul 
unui mecanism de monitorizare utilizat în 
comun de UE, țara în cauză, societatea 
civilă locală și organizația internațională 
relevantă;

Or. en

Amendamentul 211
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. sprijină dialogurile privind 
drepturile omului cu țări din afara UE ca 
un instrument esențial pentru implicarea 
bilaterală în promovarea și protejarea 
drepturilor omului; invită Comisia și SEAE 
să își unească forțele pentru a aborda 
drepturile omului și obligațiile conexe în 
dialoguri sau negocieri în orice zonă 
politică și economică, cu guvernele țărilor 
din afara UE, pentru a consolida impactul 
dialogurilor pe tema drepturilor omului;

14. sprijină dialogurile privind 
drepturile omului cu țări din afara UE ca 
un instrument esențial pentru implicarea 
bilaterală în promovarea și protejarea 
drepturilor omului; invită Comisia și SEAE 
să își unească forțele pentru a aborda 
drepturile omului și obligațiile conexe în 
dialoguri sau negocieri în orice zonă 
politică și economică, cu guvernele țărilor 
din afara UE, pentru a consolida impactul 
dialogurilor pe tema drepturilor omului; 
solicită o implicare mai activă a PE în 
procesul de stabilire a agendei 
dialogurilor privind drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 212
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. încurajează ferm UE să abordeze 
în mod consecvent problema 
discriminării, utilizând cât mai eficient 
setul de instrumente ale UE în domeniul 
drepturilor omului, inclusiv dialogurile și 
deciziile de condamnare, și să acorde 
sprijin societății civile și inițiativelor 
comune adoptate la nivelul ONU, în 
conformitate cu noile orientări adoptate 
de UE privind combaterea discriminării în 
cadrul acțiunilor externe și cu 
instrumentul de orientare al ONU privind 
discriminarea bazată pe ascendență, 
publicat în 2017;

Or. en
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Amendamentul 213
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. sprijină ferm activitatea și 
eforturile Reprezentantului Special al UE 
pentru drepturile omului (RSUE) în 
protejarea și promovarea drepturilor 
omului în lume; subliniază obiectivul 
important aferent mandatului RSUE de a 
spori eficacitatea Uniunii în acest 
domeniu;

eliminat

Or. en

Amendamentul 214
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. sprijină ferm activitatea și 
eforturile Reprezentantului Special al UE 
pentru drepturile omului (RSUE) în 
protejarea și promovarea drepturilor 
omului în lume; subliniază obiectivul 
important aferent mandatului RSUE de a 
spori eficacitatea Uniunii în acest domeniu;

15. sprijină ferm mandatul 
Reprezentantului Special al UE pentru 
drepturile omului (RSUE) în ceea ce 
privește protejarea și promovarea 
drepturilor omului în lume; insistă ca, în 
viitor, desemnarea RSUE să fie validată 
numai după o audiere prealabilă în 
cadrul Parlamentului; își reiterează 
solicitarea privind asigurarea unei mai 
mari transparențe în ceea ce privește 
activitățile și misiunile RSUE și insistă 
asupra faptului că rapoartele periodice 
transmise de RSUE Consiliului ar trebui 
să fie puse și la dispoziția Parlamentului; 
subliniază obiectivul important aferent 
mandatului RSUE de a spori eficacitatea 
Uniunii în acest domeniu;

Or. en
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Amendamentul 215
Nacho Sánchez Amor

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. sprijină ferm activitatea și eforturile 
Reprezentantului Special al UE pentru 
drepturile omului (RSUE) în protejarea și 
promovarea drepturilor omului în lume; 
subliniază obiectivul important aferent 
mandatului RSUE de a spori eficacitatea 
Uniunii în acest domeniu;

15. sprijină ferm activitatea și eforturile 
Reprezentantului Special al UE pentru 
drepturile omului (RSUE) în protejarea și 
promovarea drepturilor omului în lume; 
subliniază obiectivul important aferent 
mandatului RSUE de a spori eficacitatea 
Uniunii în acest domeniu; insistă asupra 
solicitării sale de revizuire a acestui 
mandat, pentru a-i conferi un caracter 
permanent și a crește gradul de 
răspundere care îi este asociat; solicită, de 
asemenea, ca RSUE să i se acorde putere 
de inițiativă, resurse adecvate și 
capacitatea de a vorbi în public pentru a 
raporta cu privire la rezultatele vizitelor în 
țările terțe și pentru a comunica pozițiile 
UE în materie de drepturi ale omului;

Or. en

Amendamentul 216
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. sprijină ferm activitatea și eforturile 
Reprezentantului Special al UE pentru 
drepturile omului (RSUE) în protejarea și 
promovarea drepturilor omului în lume; 
subliniază obiectivul important aferent 
mandatului RSUE de a spori eficacitatea 
Uniunii în acest domeniu;

15. sprijină ferm activitatea și eforturile 
Reprezentantului Special al UE pentru 
drepturile omului (RSUE) în protejarea și 
promovarea drepturilor omului în lume; 
subliniază obiectivul important aferent 
mandatului RSUE de a spori eficacitatea 
Uniunii în acest domeniu; își reiterează 
solicitarea ca acest mandat să 
dobândească un caracter permanent și un 
grad de răspundere mai ridicat; solicită 
din nou o revizuire a mandatului pentru a 
acorda RSUE putere de inițiativă, resurse 
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adecvate și capacitatea de a vorbi în 
public, cu scopul de a raporta cu privire la 
rezultatele vizitelor în țările terțe și de a 
comunica pozițiile UE în materie de 
drepturi ale omului;

Or. en

Amendamentul 217
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. sprijină ferm activitatea și eforturile 
Reprezentantului Special al UE pentru 
drepturile omului (RSUE) în protejarea și 
promovarea drepturilor omului în lume; 
subliniază obiectivul important aferent 
mandatului RSUE de a spori eficacitatea 
Uniunii în acest domeniu;

15. sprijină ferm activitatea și eforturile 
Reprezentantului Special al UE pentru 
drepturile omului (RSUE) în protejarea și 
promovarea drepturilor omului în lume; 
subliniază obiectivul important aferent 
mandatului RSUE de a spori eficacitatea 
Uniunii în acest domeniu; solicită RSUE 
să acționeze în conformitate cu mandatul 
conferit pentru a contribui la extinderea 
contribuției UE la efortul de consolidare a 
democrației;

Or. en

Amendamentul 218
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. sprijină ferm activitatea și eforturile 
Reprezentantului Special al UE pentru 
drepturile omului (RSUE) în protejarea și 
promovarea drepturilor omului în lume; 
subliniază obiectivul important aferent 
mandatului RSUE de a spori eficacitatea 
Uniunii în acest domeniu;

15. sprijină ferm activitatea și eforturile 
Reprezentantului Special al UE pentru 
drepturile omului (RSUE) în protejarea și 
promovarea drepturilor omului în lume; 
subliniază obiectivul important aferent 
mandatului RSUE de a spori eficacitatea 
Uniunii în acest domeniu; solicită RSUE 
să acționeze în conformitate cu mandatul 
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conferit pentru a contribui la extinderea 
contribuției UE la efortul de consolidare a 
democrației;

Or. en

Amendamentul 219
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. sprijină ferm activitatea și eforturile 
Reprezentantului Special al UE pentru 
drepturile omului (RSUE) în protejarea și 
promovarea drepturilor omului în lume; 
subliniază obiectivul important aferent 
mandatului RSUE de a spori eficacitatea 
Uniunii în acest domeniu;

15. sprijină ferm activitatea și eforturile 
Reprezentantului Special al UE pentru 
drepturile omului (RSUE) în protejarea și 
promovarea drepturilor omului în lume; 
subliniază obiectivul important aferent 
mandatului RSUE de a spori eficacitatea 
Uniunii în acest domeniu; solicită 
reînnoirea și consolidarea mandatului și a 
poziției Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE;

Or. en

Amendamentul 220
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. salută faptul că mandatul RSUE a 
fost extins, cu scopul de a include 
promovarea sprijinului pentru justiția 
penală internațională; se așteaptă ca 
RSUE să fie deosebit de activ în acest 
domeniu și să informeze Parlamentul cu 
privire la modul în care intenționează să 
trateze în continuare acest aspect al 
mandatului său, precum și la dreptul 
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internațional umanitar;

Or. en

Amendamentul 221
Bert-Jan Ruissen

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. sprijină ferm activitatea și 
eforturile care vizează protecția și 
promovarea drepturilor omului în lume, 
întreprinse de Trimisul special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE; solicită ca 
mandatul RSUE să fie confirmat de către 
Comisia nou-desemnată și ca activitatea 
sa să fie susținută prin resurse adecvate, 
cu scopul de a spori eficacitatea acțiunilor 
Uniunii în acest domeniu; 

Or. en

Amendamentul 222
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. sprijină ferm activitatea și 
eforturile care vizează protecția și 
promovarea drepturilor omului în lume, 
întreprinse de Trimisul special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE; solicită ca 
mandatul Trimisului special să fie 
confirmat de către Comisia Europeană și 
ca activitatea sa să fie susținută prin 
resurse adecvate, cu scopul de a spori 
eficacitatea acțiunilor Uniunii în acest 
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domeniu;

Or. en

Amendamentul 223
Nacho Sánchez Amor

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită SEAE să îmbunătățească în 
continuare raportarea politică relevantă 
către Parlament cu privire la toate 
activitățile delegațiilor UE legate de 
drepturile omului, inclusiv transmiterea 
de informații detaliate privind punerea în 
aplicare și finanțarea la nivel local a 
proiectelor UE relevante și monitorizarea 
societății civile locale; solicită, în special, 
să se stabilească modalități de partajare 
cu Parlamentul sau cu responsabili 
specifici ai birourilor relevante a 
informațiilor referitoare la strategiile de 
țară privind drepturile omului și 
democrația elaborate de delegațiile UE, 
asigurând în același timp securitatea și 
confidențialitatea, în funcție de necesități, 
pentru a îmbunătăți transparența, 
responsabilitatea și coerența politicii UE 
în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 224
Nacho Sánchez Amor

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. salută faptul că în cadrul tuturor 
delegațiilor UE au fost integrate în 
prezent puncte de contact pentru 
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drepturile omului și au fost afectați ofițeri 
de legătură pentru relația cu apărătorii 
drepturilor omului; invită SEAE să 
prezinte Parlamentului un raport detaliat 
cu privire la finalizarea acestei rețele de 
puncte de contact pentru a evalua și a 
asigura punerea în aplicare uniformă în 
toate delegațiile UE și pentru a detecta 
eventualele disparități în ceea ce privește 
nivelul resurselor alocate sau cooperarea 
cu societatea civilă locală;

Or. en

Amendamentul 225
Nacho Sánchez Amor

Propunere de rezoluție
Punctul 15 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. salută eforturile depuse de SEAE 
și de Comisie pentru a crește în 
permanență gradul de sensibilizare a 
funcționarilor UE cu privire la drepturile 
omului; subliniază, având în vedere 
necesitatea de a integra problematica 
drepturilor omului în toate politicile UE, 
faptul că este important să se garanteze că 
formarea privind aspectele legate de 
drepturile omului - în special cele care 
vizează afacerile și drepturile omului, 
gestionarea terenurilor și mediul, precum 
și implementarea tuturor orientărilor UE 
privind drepturile omului - este extinsă la 
toți diplomații UE și ai statelor membre 
detașați în țări terțe și nu se limitează la 
acei funcționari care se ocupă în mod 
special cu problemele legate de drepturile 
omului, cum ar fi cei afectați punctelor de 
contact;

Or. en
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Amendamentul 226
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. recunoaște progresele înregistrate 
în ceea ce privește procedura și formatul 
Raportului anual al UE privind drepturile 
omului și democrația în lume în 2018, dar 
se așteaptă ca Consiliul și VP/ÎR să țină 
cont în și mai mare măsură de pozițiile 
exprimate în rezoluțiile și/sau 
recomandările relevante ale 
Parlamentului, în scopul de a asigura o 
interacțiune mai profundă și mai eficace 
între instituțiile UE în privința aspectelor 
legate de drepturile omului; solicită 
Consiliului să își continue eforturile 
pentru a finaliza aceste rapoarte anuale 
mai devreme în cursul anului; 
încurajează Consiliul să se asigure că 
adoptarea următorului raport anual se 
bazează pe un proces de consultare 
adecvat;

Or. en


